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UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Arkivkode:   Styresak III 


 
Sak nr. 14/244  Møte: 21.05.2014 


 
 
Orienteringssaker: 
  


a) Referat fra komitémøter i REK vest, 13.02.2014 og 27.03.2014, lenke vedl. 
b) Referat og mandat fra Felles utdanningsråd – UiB-MOF og Helse Bergen, 11.04.2014, 


vedl.  
c) Årshjul for fakultetsstyret vår 2014, vedl.  
d) Statusrapport – Ny RBO-modell, muntlig orientering  
e) Ny strategi ved UiB – Invitasjon til møte 10. juni, vedl. (ePhorte 14/1649) 
f) Dekanen orienterer  


 
 


 
 
 
14.05.2014/raho     







a) Referat fra komitémøter i REK Vest, lenker vedl.:  
i. Møte 


13.02.2014: https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/419918/M%
C3%B8tedokument%20.pdf 
 


ii. Møte 
27.03.2014: https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/Content/419921/M%
C3%B8tedokument%20.pdf 
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Felles Utdanningsråd mellom UiB-MOF og Helse Bergen   
             
 
Referat fra møte fredag 11. april 2014  
Tid: kl. 09.30 – 11.30 
Sted: Styrerommet i Armauer Hansens hus, 4 etasje 
          ____________ 
 
Møtedeltakere: 
 
UIB HB 
Eva Gerdts, studieleder Klinisk institutt 2 
Hans Flaatten, studieleder Klinisk institutt 1 
Anders Bærheim, studieleder Institutt for global 
helse og samfunnsmedisin 
Inge Fristad, visedekan bachelor- og masterutd. 
Arne Tjølsen, visedekan for medisin 
 


Lars Birger Nesje, avd.direktør medisinsk avd. 
Lisbeth Rustad, avd.direktør hudavdelingen 
Britt Skadberg, klinikkdirektør barneklinikken 
Alf Henrik Andreassen, fagdirektør HB 
 


Studentrepresentant Marianne Ask Torvik, medisin (vara for Kaisa Haugland) 
Studentrepresentant Camilla Kaarevik, ernæring (vara for Natasha Welland) 
 
Sekretariat: 
Rådgiver Hilde Nesse, FoU-avdelingen Helse Bergen 
Rådgiver Kristin Walter, studieseksjonen MOF/UiB 
 
I tillegg deltok spesialrådgiver HB Monika Kvernenes under siste sak på agendaen. 
Møtte ikke: Anita Lyssand (HB- kompetanseleder, FoU avdelingen) 
 
Presentasjonsrunde for møtedeltakerne. Alf Henrik Andreassen ledet møtet. 
 
Presentasjon av mandat og intensjon med felles utdanningsråd 
Gjennomgang v/ Alf Henrik Andreassen. 
 
Hvor lenge skal medlemmene i rådet sitte?  For MOF rullerer dette med funksjonene, fra HB 
bør det fastsettes tidsperiode (minimum 3 år, med mulighet for reoppnevning).   
Innspill om å styrke kirurgisiden av deltakelse fra HB. 
 
Arenaene for undervisning har endret seg, dekkes dette av punktet om læringsmiljø og det 
tverrprofesjonelle?  Legge til nytt punkt i mandatet: «Læringsarenaer - arealer og 
infrastruktur for undervisning». Rådet må påse at funksjoner endrer seg i takt med 
utviklingen.  Pasienter er raskt inn og ut av sykehus, økt behov for å legge til rette for møte 
med student i poliklinikk. (Mottaksklinikken er nå sentral, der er det ikke planlagt 
studentarealer.) 
Samhandlingsaspektet må integreres i det arbeidet vi gjør relatert til undervisning på sykehus. 
 


1 
 







            
Kan felles utdanningsråd gjøre vedtak? Dette må vurderes i hver enkelt sak, hva som skal tas 
videre. Det er primært et rådgivende organ. 
 
Eksisterende samarbeidsavtale/ rammeavtale mellom UiB og HB regulerer mer enn bare 
utdanningssamarbeid. Avtalen er fra 2004 og  bør vurderes revidert. Viktig at felles 
utdanningsråd gis anledning å komme med innspill ved en evt revidering. 
 
Vedlagt referatet; 


• forslag til revidert mandat 
• link til eksisterende Samarbeidsavtale/rammeavtale mellom UiB-HB 


 
 
Ny studieplan i medisin. Status og veien videre 
Presentasjon v/ Arne Tjølsen 
 
Sentrale punkter ved klinisk undervisning; 


• Praksisperioder vs. praksis integrert med teori 
• Langsgående praksis i sykehuset 
• Progresjon i klinisk kompetanse gjennom studiet 


Progresjon i kompetanse er helt sentralt i tilretteleggingen for klinisk undervisning.  
Undervisere må vite hvilket nivå studentene er på i studiene, og være forberedt på å stille krav 
til forventede kunnskaper og ferdigheter. 
Hvordan ivareta den korte utplasseringsperioden (2-3 dager) i første studieår? 
Hva vil kreves av kapasitet ved avdelingene for å kunne motta studenter i flere perioder i 
studiet? 
Elektive perioder (varighet 4 uker) er aktuelle for å fordype seg også i kliniske fag. 
Allmennmedisinens plassering i studiet drøftes, også med tanke på integrert undervisning.  
Relasjonelle ferdigheter må ivaretas av alle kliniske fag, og poliklinikk-aktivitet vil 
sannsynligvis egne seg godt.  
 
 
Felles prosjekt mellom HB og UiB «Kompetanseheving innen pedagogikk» 
v/ Monika Kvernenes 
 
Bakgrunn for prosjektet: det er lite systematisk oppfølging og veiledning av leger i Helse 
Bergen. Ved UiB ivaretas krav om pedagogisk basisopplæring kun for tilsatte i hele stillinger, 
ikke faste tilbud for deltidsansatte. Arbeidsgruppen som er nedsatt foretar kartlegging av 
behov for pedagogisk opplæringstilbud. Gruppen skal i tillegg definere aktuelle tiltak.     
Kvernenes skisserte arbeidsform og planer for videre arbeid. Ved UiB er det behov for flere 
innspill fra både ansatt- og studentside. 
 
Gruppen må i arbeidet videre forsøke å definere den pedagogiske minimumskompetanse. De 
må også løfte frem grunnutdannelsen. Trening i veiledning må dekke alle delene av 
utdanningsløpet. Det kan være nyttig for gruppen å få tilgang til studentevalueringene som 
gjennomføres ved instituttene. 
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Felles utdanningsråd er tydelige på at vi må sette oss mål for hva vi ønsker av kompetanse for 
våre undervisere, f.eks. kompetanse innen utvikling av e-læring og å benytte studentaktive 
metoder. Vi må sikre oss gode rutiner for å ivareta evalueringer og ha kunnskap om dette på 
institusjonsnivå.  Det er ofte organiseringen av studiet (her: medisin) og mangel på 
helhetsblikk som oppleves som problemet, ikke nødvendigvis den enkelte foreleser. 
 


******************** 
 
 
 
Innspill til tema for kommende møter; 


- Bruk av ikke-universitetsansatte i klinisk undervisning (betaling/ikke-betaling), ønske 
om kjøreregler for dette på tvers av avdelinger/ klinikker og institutter 


Medlemmene bes melde inn flere aktuelle tema til sekretariatet – hilde.nesse@helse-
bergen.no eller kristin.walter@mofa.uib.no 
 
Tidspunkt for kommende møter fastsettes snarlig – tentativt i september og desember. 
 
 
 
29.04.14- kw/hb 
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Mandat for felles Utdanningsråd mellom UiB og HB 


 
Rådets formål  


• Drøfte saker av felles interesse av overordnet og prinsipiell karakter innen utdanningsfeltet og 
gi innspill og råd til institusjonenes ledelse. 


• Gjensidig informasjonsutveksling om planer og forhold av betydning for samarbeidet innen 
utdanning. 


• Initiere, følge opp og evaluere felles oppdrag/tiltak, som blir satt i verk. 
 
Felles utdanningsråd skal ha spesielt fokus på: 


o Læringsmiljø for studentene i klinisk undervisning 
o Arenaer for tverrprofesjonell samarbeidslæring 
o Muligheter for nye læringsarenaer i sykehuset 
o Areal og infrastruktur for undervisning 
o Ferdighetstrening og ferdighetssenter 
o Felles kompetanseutvikling innen undervisning og veiledning  
o Arbeid med nye studieplaner 
o Skikkethetsvurdering 
o Praktisk tilrettelegging og samarbeid ved gjennomføring av klinisk del av studiet  
o Internasjonalisering 
o Arrangere utdanningskonferanser 


 
Sammensetning, forankring og rapportering 
Det ønskes følgende representanter i felles Utdanningsråd: 
 
UIB HB 
Visestyrer for undervisning ved instituttene (inkl. 
leder for programutvalg for medisin). 
Fire representanter 
Visedekan for utdanning (MOF) 


Klinikk/avdelingsrepresentanter på  
nivå 2- og/eller nivå 3 ledernivå  
Fire representanter 
Leder for faglig virksomhet  
 


1 adm.ansatt fra MOF, studieseksjonen - 
Sekretariat 


1 stabsansatt fra FoU avdelingen – Sekretariat 
 


 
2 studentrepresentanter  
 
Totalt 12 medlemmer 
Tidsperiode for representasjon i rådet: 
UiB: rullerer med funksjon. 
HB: 3 år med mulighet for re-oppnevning.   
Rådets medlemmer må komme med innspill til saker og tema som skal tas opp i rådet. 
 
Det etableres et felles sekretariat som vil få ansvar inn i forberedelse og oppfølging av saker. Et felles 
råd bør ha en møtefrekvens på 1-2 møter i semesteret. Det skal foreligge referat fra møtene. Hvis 
behov for utredning og oppfølging i konkrete saker kan felles Utdanningsråd opprette arbeidsutvalg/ 
grupper med dedikerte representanter. 
 
I påvente av etablering av et Samarbeidsutvalg skal felles Utdanningsråd rapportere til fakultetsstyret 
(MOF) på universitetssiden og fagdirektør sin avdeling på sykehussiden. Ved behov for ytterligere 
strategisk ledelse og avklaringer vil saker kunne rapporteres til og evt drøftes med universitets- og 
foretaksledelsen. 
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uib.no 


29. jan.


5. mars.


9. april


21. mai


18.juni


høst 2014


Vår 2014 Styresaker O-saker 


Jan. • Budsjett – fordeling 2014 


• Beslutning om oppnevning av komité 


• Bedømmelser av avhandling for ph.d-graden 


• Utsatt fratredelse for fast vitenskapelig ansatt 


• Referater 


• Årshjul for fakultetsstyret vår 2014 


• NOKUT-rapport – UiB  


Mars • Forslag til møtedatoer for fakultetsstyret høsten 


2014 


• Valg til fakultetsstyre og instituttråd (Gruppe B og 


Gruppe D)  


• Endringer i reglement for 


gjennomføring/godkjenning av spesial-


/spesialistutdanning i odontologi 


• Årsregnskap 2013 


• Ny studieplan i medisin – makroplan og 


organisering 


• Tilsettinger/utlysninger  


• Bedømmelse av avhandling for ph.d-graden  


• Referat – komitémøte i REK vest 16.01.2014 


• Årshjul for fakultetsstyret vår 2014 


• Årsrapport HMS 2013 – frister  


• Revidert målstruktur – innspill fra MOF 


• Oppnevning av arbeidsgruppe – Utvikling av ny RBO-modell 


for fakultetet   


• Organisasjonsutvikling – Kartlegging av behov for adm. 


tjenester ved fakultetene  


• Dekanen orienterer: 


• Strategiplan/handlingsplaner – status  


• Forskning- og utdanningsmeldinger 2013 – frister  


• Klagesak  


April • Økonomirapport pr. februar 2014 


• Årsrapport HMS 


• Rullering av strategisk plan 2015-2016  


• Utdanningsmelding, Forskningsmelding og 


Forskerutdanningsmelding 2013 


• Årsmelding 2013 Forskerlinjen 


• Godkjenninger av bedømmelse og tildeling av 


professoropprykk  


• Utlysninger og tilsetninger  


• Årshjul for fakultetsstyret vår 2014 


• Informasjon fra NIFU/Doktorgradsregisteret 


• Tildelinger – Fond og legater  


• Tildelinger av forskningsmidler til syv NFR-prosjekter til IGS 


– GLOBVAC  


• Oppnevning av representanter – Styringsgruppen for 


miljøledelse ved UiB  


• Høyringsutkast – nytt tilsettingsreglement 


• Dekanen orienterer  


Mai • Økonomirapport pr. mars 2014 


• Revisjon av Studieplan for Forskerlinjen – medisin 


og odontologi  


• Opprykk til professor etter kompetanse 


• Utlysning og tilsettinger  


• Referater 


• Årshjul for fakultetsstyret vår 2014 


• Statusrapport – Ny RBO-modell (muntlig orientering)  


• Ny strategi ved UiB – invitasjon til møte  


• Dekanen orienterer  


Juni • Økonomirapport pr. april 2014  


• Sommerfullmakt 


• Fakultetsledelsens handlingsplaner 2014- 2016 - 


presentasjon. 


• Statusrapport (insentivordning for å fremme 


kvalitet i undervisningen)  


• Utdeling av priser på fakultetsdag 12. juni  


• Middag med fakultetsstyret  


• Referater  


• Årshjul for fakultetsstyret vår 2014 


• Fond og legater – status 


 


 


Fakultetsstyresaker MOF årshjul vår 2014 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


Versj. 14.05.2014 













		III Orienteringssaker

		a) Referater fra komitémøte i REK Vest

		b) Referat og mandat - Felles utdanningsråd - UiB-MOF og Helse Bergen

		Referat 11.04.14

		Mandat 



		c) Årshjul for fakultetsstyret vår 2014

		e) Ny strategi ved UiB - invitasjon til møte






UNIVERSITETET I BERGEN 
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 


 
UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE 


 
Onsdag 9. april 2014 kl. 13.15 


møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus 
 
 


***************************************************************************** 
 
Tilstede: 
Gruppe A    Professor Nina Langeland (leder)    
    Professor Gunnar Mellgren  


Professor Helga B. Salvesen (t.o.m. sak 30/14)  
Professor Trond Riise (vara)        


     
Gruppe B  Stipendiat Helene Bustad Johannessen  
 
Gruppe C   Senioringeniør Janne Molnes  
 
Gruppe D   Student Eivind Valestrand  
  
Eksternt medlem:  Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF  
 
Meldt forfall:    Professor Eyvind Rødahl (Gruppe A)  
  Student Stian Sunde Lyngholm (Gruppe D)  
 
 
     
 
***************************************************************************** 
 
Prodekan Robert Bjerknes  
Visedekan Professor Arne Tjølsen  
 
Administrasjonen  Fakultetsdirektør Astrid Bårdgard  


Seksjonssjef Gerd Johannessen  
Seksjonssjef Ørjan Leren (t.o.m. sak 27/14) 
Seksjonssjef Marianne Bø Larsen (f.o.m. sak 30/14 – t.o.m sak 
35/14)  
Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver) 


 
 
  







I   VEDTAKSSAKER 
 
Sak 22/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 


Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 Helga Salvesen opplyste at hun måtte forlate møtet kl. 14.50.  
Ingen saker ble meldt til Eventuelt.  
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.  
 


Sak 23/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-
odontologiske fakultet, 05.03.2014   
Protokollen ble godkjent.  


 
Sak 24/14 Økonomirapport pr. februar 2014  


 Saksforelegg av 01.04.2014, (ePhorte 13/7076)   
 
Vedtak:   
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr februar 2014 til etterretning.  
 


Sak 25/14 Årsrapport HMS – 2013  
 Saksforelegg av 01.04.2014, (ePhorte 14/3620)     
 


 Vedtak:   
1. Fakultetsstyret godkjenner innsendt Årsrapport Helse- Miljø og Sikkerhet 


2013 – Det medisinsk-odontologiske fakultet.  
2. Fakultetsstyret ber lederne for enhetene ved Det medisinsk-odontologiske 


fakultet om å utarbeide oppdaterte handlingsplaner for HMS med særlig 
vekt på forhold som enhetene har svart «må bli bedre» eller «nei» på, 
samt inkludere en risikoanalyse og beredskapsplan for enheten.  


3. Handlingsplan for enheten skal relatere seg til UiB sin Handlingsplan for 
HMS 2013 – 2015 og MOF sin Handlingsplan for Helse, Miljø og Sikkerhet 
2010 – 2014. 


4. Enhetenes handlingsplan for HMS skal legges frem for de respektive 
instituttråd for videre oppfølging innen 30. september 2014. 


 
Sak 26/14 Rullering av strategisk plan 2015-2016 – Det medisinsk-odontologiske 


fakultet        
 Saksforelegg av 31.03.2014, (ePhorte 13/13398)     


  
Vedtak:   
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tar oppdatert redegjørelse 


for prosessen for rullering av strategisk plan til etterretning og vedtar at 
fakultetets strategiplan videreføres uten endringer for perioden 2015-2016. 


2. Styret får statusrapporter om framdrift i arbeidet i tråd med oppdatert 
milepælsplan. 


 
Sak 27/14 Utdanningsmelding 2013  
 Saksforelegg av 01.04.2014, (ePhorte 14/174)     


  
Vedtak:   
Fakultetsstyret godkjenner innsendt Utdanningsmelding 2013 – Det 
medisinsk-odontologiske fakultet. 
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Sak 28/14 Forskningsmelding 2013 
 Saksforelegg av 26.03.2014, (ePhorte 14/174)     
 


Vedtak:   
Fakultetsstyret godkjenner innsendt Forskerutdanningsmelding 2013 - Det 
medisinsk-odontologiske fakultet. 


 
Sak 29/14 Forskerutdanningsmelding 2013   
 Saksforelegg av 24.03.2014, (ePhorte 13/13748 og 14/174)   


 
Vedtak:   
Fakultetsstyret godkjenner innsendt Forskerutdanningsmelding 2013 - Det 
medisinsk-odontologiske fakultet.  


 
Sak 30/14 Årsmelding Forskerlinjen 2013  
 Saksforelegg av 25.03.2014, (ePhorte 14/3563)    


 
Vedtak:   
Fakultetsstyret tar årsmeldingen til etterretning.  


 
Sak 31/14 Utlysning - førsteamanuensis (100 %) i anatomi og cellebiologi – Institutt 


for biomedisin  
 Saksforelegg av 26.03.2014, (ePhorte 14/1881)    


 
Vedtak:   
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast 


stilling som førsteamanuensis (100 %) i anatomi og cellebiologi ved 
Institutt for biomedisin. 


2. Det forutsettes at Institutt for biomedisin har budsjettmessig dekning for 
stillingen innenfor egen budsjettramme. 


3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard 
for utlysning og stillingsomtale 


 
Sak 32/14 Godkjenning av bedømmelse og tildeling av professoropprykk – Institutt 


for biomedisin – Søknadsrunden 2013  
  Saksforelegg av 12.03.2014, (ePhorte 13/10475)    


 
Vedtak:   
Styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner den sakkyndige 
komités bedømmelse, som konkluderer med at førsteamanuensis Frode 
Berven fyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i medisin 
(biokjemi/molekylærbiologi). Berven tildeles tittel og lønn som professor med 
virkning fra 15.09.2013. 


 
Sak 33/14 Godkjenning av bedømmelse og tildeling av professoropprykk – Institutt 


for biomedisin – Søknadsrunden 2013 
  Saksforelegg av 18.03.2014, (ePhorte 13/10473)    
 


Vedtak:   
Styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner den sakkyndige 
komités bedømmelse, som konkluderer med at førsteamanuensis Frode 
Selheim fyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i medisin 
(biokjemi/molekylærbiologi). Selheim tildeles tittel og lønn som professor med 
virkning fra 15.09.2013.  
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Sak 34/14 Godkjenning av bedømmelse og tildeling av professoropprykk – Institutt 


for biomedisin – Søknadsrunden 2013   
Saksforelegg av 18.03.2014, (ePhorte 13/10476)     
 
Vedtak:  
Styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner den sakkyndige 
komités bedømmelse, som konkluderer med at førsteamanuensis Karl Johan 
Tronstad fyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i medisin 
(biokjemi/molekylærbiologi). Tronstad tildeles tittel og lønn som professor 
med virkning fra 15.09.2013.  
  


Sak 35/14 Tilsetjing – professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (genetisk 
rettleing) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin – unntatt 
offentleg innsyn, jf. offl. § 25, 1. ledd  


 Saksforelegg av 24.03.2014, (ePhorte 13/3369)    
 


Vedtak:   
 Unntatt offentleg innsyn. 
 
Sak 36/14 Utviding av fast stilling frå 40 % til 50 % - førsteamanuensis – Institutt for 


global helse og samfunnsmedisin - unntatt offentleg innsyn, jf. offl. § 25, 
1. ledd 


 Saksforelegg av 26.03.2014, (ePhorte 14/1224)     
 


Vedtak:   
 Unntatt offentleg innsyn. 
 
II   FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd   


Fullmaktssakene ble tatt til etterretning. 
 
III ORIENTERINGSSAKER 


a) Årshjul for fakultetsstyret vår 2014  
b) Informasjon fra NIFU – Doktorgradsregisteret – februar 2014  
c) Tildelinger – fond og legater  
d) Tildeling av midler til syv NFR-prosjekter (GLOBVAC) ved Institutt for 


global helse og samfunnsmedisin 
e) Oppnevning av representanter – Styringsgruppen for miljøledelse ved UiB  
f) Høringsutkast – nytt tilsettingsreglement  
g) Dekanen orienterte:   


a. Gjennomgang av fakultetets retningslinjer for bedømmelse av 
professorkompetanse med tanke på harmonisering ift praksis ved 
andre medisinske fakultet .  


b. Prosjektet om Felles Ferdighetssenter med Helse Bergen er under 
arbeid.  


c. Samarbeidsavtaler med helseforetakene. Det arbeides med å 
etablere ny rammeavtale med Helse Førde. 


d. Nasjonale læringsmål i medisin: Studiedekanene på tvers av 
medisinfakultetene arbeider fortløpende med dette.  


 
 Styret tok sakene til orientering.  
 
IV   EVENTUELT  
  Intet. 
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Møtet ble avsluttet kl.15.25.  
 
 
09.04.2014/raho  
 
 
Det var ingen merknader til protokollen innen fristen. Endelig protokoll publiseres når denne 
er godkjent i påfølgende fakultetsstyremøte.  
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UNIVERSITETET I BERGEN     
Det medisinsk –odontologiske fakultet     


  Styre-sak: 39/14 


Sak nr.: 13/7076  Møte: 21.05.14 


 


Økonomirapport pr mars 2014  


Grunnlagsdokumenter i saken 
a) Fakultetsstyresak 3/14: Budsjett 2014 - forslag rammefordeling institutter og enheter 
b) Universitetsstyresak, møte 10/4-2014: Økonomirapport pr februar 2014 
c) Økonomirapport MOF pr mars 2014 (Vedlegg) 


Hva saken gjelder 
I denne saken informeres styret om økonomistatus pr 31. mars 2014. 


Fakultetsdirektørens kommentarer  
Det vises til vedlagte rapport om økonomisk status for fakultetet samlet samt 
årsverksutvikling for fakultetet samlet og for stillingsgrupper ved instituttene. 
 
Pr mars er lønnskostnadene i grunnbevilgningen lavere enn budsjett, mens driftskostnadene 
ligger høyere enn budsjett. Internhandel ligger også lavere enn budsjett. Avvikene skyldes i 
hovedsak periodiseringsavvik og det er ikke avdekket forhold som vil ha negativ betydning 
for årsresultatet. Innen bidrags- og oppdragsvirksomheten ligger kostnadsført aktivitet under 
budsjett, og vi opprettholder redusert prognose for NFR og EU slik som formidlet i april-
møtet. 
I april fikk fakultetet ekstratildelinger i form av 3 nye stipendiater samt en overføring av 5 
millioner kroner i renteinntekter fra gaveforsterkningsmidler. Budsjettert underskudd på vel 
35 millioner kroner reduseres dermed til 29 mill. kroner. Underskuddet på 53 millioner kroner 
på fellesposter reduseres i henhold til plan med 14 millioner kroner.  Instituttenes positive 
overføringer til 2015 forventes å reduseres. Samtidig har Klinisk Institutt 1 og Klinisk institutt 
2 budsjettert med underskudd i 2014 på totalt 8,8 millioner kroner. Ved Institutt for klinisk 
odontologi er økonomimodellen under omlegging og dette instituttet har også stramme 
rammer. Økonomien ved disse instituttene følges tett opp i 2014.  
 
Fakultetet opprettholder målsetningen om budsjettbalanse i 2016 med tilhørende tiltak. 
Fakultetet har en særlig oppmerksomhet knyttet til lønnskostnader i forhold til utviklingen i 
rekrutteringsstillinger og antall fast tilsatte på grunnbudsjettet. 
 


Forslag til vedtak:  
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mars 2014 til etterretning.  
 
 
Astrid Bårdgard 
Fakultetsdirektør    Ørjan Hauge    
      Seksjonssjef økonomi  
 
14.05.2014 BBJ 
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Vedlegg: Økonomirapport MOF pr mars 2014 


Hovedtall i regnskapet   


Grunnbevilgningen (GB) 


Pr mars er overskuddet 9,6 millioner kroner. Det er 5,1 millioner kroner mindre enn 
budsjettert. Årsaken til avvikene er beskrevet nedenfor: 
 
Tabell 1 – Regnskap pr mars 2014 (tall i hele 1 000)  


 
 
Inntektene er 3,7 millioner kroner høyere enn budsjett pr mars.  Dette skyldes flere forhold 


 Bevilgningsinntektene (tildelt direkte fra statsbudsjettet) er 0,9 millioner kroner høyere 
enn budsjettert fordi vi pr mars har flere stipendiater tilsatt.  


 IKO innfører ny økonomistruktur for å tilpasse regnskapsføringen til nye retningslinjer 
for føring av pasientinntekter og inntekter fra Helsedirektoratet for 
spesialistutdanningen og kvalifiseringsprogrammet. Pr mars er ikke alle endringer 
gjennomført i regnskapet. 1,8 millioner kroner i pasientinntekter som skal føres som 
bevilgningsinntekt er ført i BOA. 1,6 millioner kroner som er ført i grunnbevilgningen 
skal flyttes til BOA. Dette endres nå i mai slik at instituttets og fakultetets resultat er 
helt korrekt fra mai. Endringene har liten resultateffekt (0,2 mill. kr) men vi vil vurdere 
å be om endringer i budsjetterte eksterne inntekter i grunnbevilgningen da disse er for 
lave på grunn av at alle pasientinntektene ikke er hensyntatt. 


 Generelt er instituttinntektene 2,8 millioner høyere enn budsjettert. Det er ingen store 
enkeltårsaker til merinntektene pr mars. 


 
Det er kjøpt varer og utstyr for 1,1 millioner kroner så langt i år. Dette er 1,1 millioner kroner 
mindre enn budsjett. I hovedsak er dette et periodiseringsavvik knyttet til innkjøp av 
forbruksmateriell på OUK og budsjettet forventes å balansere for hele året under ett.  
 
Pr mars er lønnskostnadene 124,5 millioner kroner, som er 3,6 millioner kroner lavere enn 
budsjett og 3% (4,1 millioner kroner) høyere enn på samme tid i fjor.  Dette skyldes at 
fakultetet har færre stillinger enn på samme tid i fjor (122,9 årsverk i mars i år mot 136,1 
årsverk på samme tid i fjor). 1,6 millioner av avviket skyldes lønnsavsetninger som ble gjort 
ved årsskiftet og som nå er reversert. Disse kostnadene er budsjettert og kommer senere i 
år. Lønnskostnadene ligger lavere enn budsjett for alle enheter, med unntak av 
rekrutteringsstillinger, som i alt ligger 4% (0,9 mill.) høyere enn budsjettert. Her vil imidlertid 
kostnadene gå ned i månedene fremover som følge av færre ansatte stipendiater og 
årsbudsjettet forventes å gå i balanse. De foreløpige lønnstallene fra april indikerer at 
lønnsavviket vil være på omtrent samme nivå ved utgangen av april. 
 
Andre driftskostnader er 4,6 millioner høyere enn budsjett. Dette er et periodiseringsavvik 
og skyldes i hovedsak at arealkostnader til samarbeidende helseforetak knyttet til 
utplassering av studenter og laboratorier er kommet tidligere enn budsjettert. Det vil ikke 
medføre avvik på årsbasis. I tillegg er det en feilført kostnad på 1,3 millioner kroner som skal 


 GB (tall i 1000)  Årsbudsjett 
 Budsj 


hittil i år 


 Regn hittil 


i år 
 Avvik 


Avvik 


%


Regnskap 


hittil i fjor


Endring 


siste år


Inntekter 584 532        167 142    170 891    3 749  2 % 152 669 12 %


Utstyr 23 406          2 265        1 123        1 143   50 % 471 -138 %


Lønn 478 330         128 094     124 539     3 555   3 % 120 413 -3 %


Andre driftskostn 48 233          13 871      18 432      -4 560  -33 % 16 030 -15 %


Internhandel 34 320          8 196        17 178      -8 982  -110 % 18 887 9 %


Sum kostn 584 290        152 427    161 271    -8 844 -6 % 155 801     -4 %


Driftsresultat 14 715      9 620        -5 096 -3 133        
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reverseres samt 1,3 millioner kroner som skal flyttes til varekjøp (forbruksmateriell ved 
IKO/OUK). Av avviket er 2,3 millioner periodiseringsavvik og har ikke resultateffekt på året. 
 
Netto interne transaksjoner er 9 millioner kroner lavere enn budsjettert. Hovedårsakene er: 


 Feilperiodisering av dekningsbidrag fra BOA 1,8 millioner kroner. Dette er en feil 
periodisering som er rettet opp i april.  


 Manglende fakturering fra kjernefasiliteter 2,0 millioner kroner. Dette er en 
engangsoverføring ved GCF ved K2 og er ført i april. 


 Manglende belastning lønnskostnader til BOA på spesialistutdanningen og 
kvalifiseringsprogrammet på 4,6 millioner kroner ved IKO. Korrigert fra mai.  


 


Bidrags- og oppdragsaktivitet 


Pr. mars har fakultetet en ekstern aktivitet (BOA) på 46,1 millioner kroner. Det er 11,3 mill. 
kroner lavere aktivitet enn budsjett i perioden. Reell aktivitet er høyere enn regnskapet viser i 
perioden fordi kostnader og inntekter knyttet til spesialistutdanningen og 
kvalifiseringsprogrammet ved IKO som delvis finansieres av helsedirektoratet, ikke fullt ut er 
flyttet til BOA. Pr mars utgjorde denne aktiviteten om lag 6 millioner kroner. Det vil si at reell 
aktivitet pr mars er vel 52 millioner, som er 5 millioner mindre enn budsjett og 5 millioner 
høyere enn på samme tid i fjor. 
 
Tabell 2 – BOA pr mars 2014 


 
 
Oppdragsaktivitet: Prosjektene ved IGS fortsetter som i fjor. Aktiviteten er 0,8 millioner 
kroner høyere enn budsjett. Forventet årsbudsjettet på 7,0 millioner kroner fastholdes. 
 
Norges forskningsråd (NFR):  
Aktiviteten for NFR-finansierte prosjekter er etter to måneder 2,2 millioner lavere enn 
budsjettert. Dette skyldes i all hovedsak lavere personalkostnader. Det er ingen indikasjoner 
på at mindre forbruk av personal fullt ut vil tas inn igjen gjennom året.  Årsprognosen er 
nedjustert til 75 millioner for 2014.   
 
EU-prosjekter: Pr mars er aktiviteten 2,7 millioner kroner.  Det er om lag halvparten av 
budsjettert aktivitet, men noe større enn på samme tid i fjor. Instituttene har budsjettert med 
økning ut over i året. I budsjettet i år ligger det en betydelig andel av driftsmidler som pr i dag 
er uavklart når vil blir brukt. Vi reduserer årsprognosen til 12 millioner i aktivitet for 2014.  I 
2013 var aktiviteten 9,0 millioner kroner.   
 
Annen bidragsaktivitet: Blant prosjektene i denne gruppen finnes gaver (f. eks 
Kreftforeningen), Stiftelser (f. eks Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Bergen Medisinske 
forskningsstiftelse, Mohn mm), statlige etater (f. eks Helsedirektoratet, helseforetakene), 
Aktiviteten pr mars er 24,1 millioner kroner.. Det er 7,3 millioner kroner mindre enn 
budsjettert for perioden. Hovedsakelig skyldes dette at aktiviteten knyttet til 
spesialistutdanningen ved IKO ikke er flyttet til BOA. Dette utgjør om lag 6 millioner kroner i 
økt aktivitet. Dermed er reell aktivitet 52 millioner kroner som er vel 2 millioner kroner lavere 
enn budsjett. Det forventes god aktivitet ut året og årsbudsjettet på 136 millioner kroner for 
2014 opprettholdes. 


BOA (tall i 1000) Årsbudsjett
Budsj 


hittil i år


Regn 


hittil i år Avvik
Regnskap 


hittil i fjor


Endring 


siste år


Oppdragsaktivitet 7 000 1 919 2 723 -804 1 721 1 002


NFR - bidragsaktivitet 77 000 18 838 16 617 2 221 14 352 2 265     


EU - bidragsaktivitet 14 000 5 214 2 654 2 559 2 443 211        


Annen bidragsaktivitet 136 000 31 455 24 112 7 343 28 776 -4 664    


Sum BOA 234 000 57 425 46 106 11 319 47 292 -1 186







4 
 


Årsprognose    


Grunnbevilgning (GB)  


Resultatet pr mars er 5,1 millioner kroner lavere enn budsjett. På grunn av endring i 
økonomimodell for IKO, vil om lag 6 millioner kroner (pr mars) i kostnader flyttes fra 
grunnbevilgningen til BOA. Dette vil bedre resultatet tilsvarende. Utfra den planlagte driften 
forventes en prognose i tråd med budsjett. 
 
Instituttenes overføringer til 2015 forventes lavere enn overføringene fra 2013 til 2014. Det er 
usikkerhet om størrelsen på overføringene ved instituttene og flere institutt følges tett opp for 
å sikre budsjettbalanse. 
 
Renteinntekter på vel 5 millioner kroner på gaveforsterkningsmidler fra NFR stilles til 
disposisjon for fakultetet. Fakultetet er tildelt 3 nye stipendiater med virkning fra september. 
Disse to tiltakene vil bidra til å redusere fakultetets underskudd til 29 millioner kroner i 2014.  


 


Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 


Målet som er satt for BOA for 2014 er 234 millioner kroner. Det er en vekst i forhold til det 
som ble oppnådd i fjor på 9,3%. Det er tidlig på året men aktiviteten er lavere enn forventet 
for NFR og EU og vi reduserer årsprognosen med 2 millioner for hver av 
finansieringskildene.  
 
Årsprognosen (forventet aktivitet) for 2014 er dermed 230 millioner kroner. 
 


Årsverksutvikling ved fakultetet 


Utvikling for hele fakultetet 


Ved fakultetet er det til sammen 870 årsverk i april 2014 fordelt som vist i diagrammet 
nedenfor. 80% av årsverkene er knyttet til grunnbevilgningen (GB) og de resterende er 
knyttet direkte til den eksternt finansierte virksomheten (BOA). I tillegg er det årsverk i 
grunnbevilgningen som er delvis finansiert av eksterne midler og frikjøpt for en 
prosjektperiode. Grunnet økonomisituasjonen er instituttene bedt om å legge inn frikjøp  av 
fast  ansatte i søknader til eksterne finansieringskilder i større grad enn tidligere.  
 
Tabell 3: Fordeling av årsverk pr april 2014 
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Fra april 2012 frem til april 2014 har antall årsverk i grunnbevilgningen økt med 22,4 årsverk 
(3%). Administrative årsverk har en nedgang på 4% (4,3 årsverk) i perioden mens fast 
vitenskapelige årsverk har økt med 6% i perioden (14,3 årsverk). Utviklingen for de ulike 
gruppene er vist i tabellen nedenfor. 
 
Tabell 4: Utvikling i ansatte siste to år 


 
 
Bemanningen i BOA har i perioden økt med 10% (15,2 årsverk) som vist i tabellen nedenfor. 


Det har vært en nedgang i tekniske årsverk på 30% (-10,8 årsverk). For de øvrige 


ansattgruppene har det vært en vekst. 


Tabell 5: Utvikling i BOA-årsverk 
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Utvikling for de ulike stillingstypene  finansiert over grunnbudsjettet. 


Nedenfor vises utvikling i årsverk for de ulike stillingsgruppene pr institutt i grunnbevilgningen 
etter omorganiseringen fra januar 2013 til april 2014. 
 
 
Vitenskapelige stillinger 
Stillingsgruppen har økt med 1,9 årsverk i perioden. Den største veksten har skjedd ved IGS 
(+ 6,8 årsverk mens rekrutteringsstillingene har gått ned (-8,0) (FAK  FELLES). 
 
Tabell 6: Utvikling i vitenskapelige årsverk 


 
 


 
 
 
 


A-sted jan. 13 mar. 13 mai. 13 jul. 13 sep. 13 nov. 13 jan. 14 mar. 14 apr. 14 endring


FELLES STIP 124,0 129,7 126,3 120,7 124,1 121,6 121,2 118,9 117,8 -6,2


FELLES POST 41,2 41,6 40,8 40,0 41,5 40,7 40,2 39,9 39,9 -1,3


FELLES ANDRE 2,2 2,2 2,2 2,0 1,6 1,6 1,4 2,1 2,1 -0,1


IBM 33,2 34,2 32,4 32,4 32,7 33,2 32,7 32,7 33,7 0,5


IKO 61,6 64,2 63,7 59,8 62,2 62,2 62,8 64,2 63,8 2,1


K1 41,0 44,3 43,3 42,6 43,2 44,4 46,6 44,7 44,1 3,1


K2 61,7 58,8 59,8 58,4 58,3 55,9 56,5 56,9 59,1 -2,6


IGS 44,4 47,3 47,9 47,5 49,4 50,8 49,6 50,2 51,2 6,8


Totalsum 409,7 422,7 416,8 403,8 412,9 410,4 410,9 409,5 411,6 1,9
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Tekniske stillinger 
Tekniske stillinger finansiert over grunnbevilgningen har økt med 4,1 årsverk i perioden. Med 
unntak av økning ved IKO, er det netto ingen endringer ved instituttene. Lønnskostnader av 
faste tekniske stillinger blir også i økende grad fakturert på BOA- prosjekter, slik at antall 
årsverk som belastes grunnbevilgningen er  noe lavere enn her angitt. 
 
 
 
Tabell 7: Utvikling i tekniske årsverk 
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Administrative stillinger 
De administrative stillingene har økt med 6,3 årsverk i perioden. I fakultetsadministrasjonen 
har det vært en økning på 7,5 årsverk som følge av bemanningsplanen ved endret 
organisering i «framtidens fakultet» som innebar at enkelte funksjoner ble flyttet fra 
instituttene til fakultetsadministrasjonen innen rekruttering, personal og forskning (rådgivere). 
På grunn av økonomisituasjonen er den sentrale fakultetsadministrasjonen fortsatt ikke fullt 
ut bemannet i forhold til planen. Totalt antall administrative stillinger i bemanningsplanen for 
hele fakultetet sett under ett ble redusert fra 100 til 97 stillinger. I tillegg til antall stillinger i 
bemanningsplanen kommer ansatte i administrative stillinger finansiert av eksterne midler, 
knyttet til Odontologisk universitetsklinikk og administrasjonen i REK i tillegg. Totalt er det 
omlag 18 administrative årsverk som er knyttet til funksjoner utenfor bemanningsplanen for 
administrasjonen.  
 
Tabell 8: Utvikling i administrative årsverk 


 
 
 
 
14.05.2014 Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge 








UNIVERSITETET I BERGEN 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
 


 Styresak: 40-14 


Sak nr.: 
11/10615 


 Møte:  21. mai 2014 


 
 
Revisjon av Studieplan for Forskerlinjen i medisin og odontologi – Universitetet i 
Bergen 
 


 
På bakgrunn av de siste års erfaring fra Forskerlinjen(FL) i medisin og odontologi er det et 
behov for en revisjon av studieplanen. Saken ble behandlet i Programutvalg for 
forskerutdanning 19. mars 2014. Forslag til endringer i studieplanen er: 
 


• Fra odontologi er det ønsket søknadsfrist 1. oktober for at veileder skal få bedre tid til 
å forberede seg og student på fulltids forskning, som innen odontologi begynner få 
måneder etter opptak (4. semester). For medisin er søknadsfristen uforandret (1. 
november). Søknadsfristene er tatt ut av studieplanen, og info om dette ligger på 
nettsidene til FL (http://www.uib.no/mofa/66639/opptak-fl)   


• Innføring av prosjektbeskrivelse i stedet for vitenskapelig essay, da dette vil være mer 
i tråd med hva studenten skal engasjere seg i og et bedre redskap ved evaluering av 
søknad om opptak ved Forskerlinjen.  


• Innføring av oppstartsseminar før fulltids forskningsperiode, fordi studentene trenger 
en samling for ytterligere informasjon og diskusjon av rettigheter, plikter mm før 
oppstart. 


• Konkretisering av veilederes kompetanse og rolle. Krav om minst to veiledere og 
begge må signere på avtalen om faglig veiledning, i tillegg til forskerlinjestudent og 
instituttleder. Det er gjort små endringer i avtaleskjemaet, se vedlegg. 


 
 
Forslag til vedtak: 
 


1. Fakultetsstyret godkjenner revisjonen av Studieplan for Forskerlinjen i medisin og 
odontologi – Universitetet i Bergen.  


2. Dekanen får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer. 
 
 
Vedlegg: 
Revidert studieplan for Forskerlinjen i medisin og odontologi 
Ny Avtale om faglig veiledning for forskerlinjen 
 
 
Astrid Bårdgard      Inger Hjeldnes Senneseth  
Fakultetsdirektør      underdirektør 
 
13.05.14./MARSTI 



http://www.uib.no/mofa/66639/opptak-fl
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UNIVERSITETET I BERGEN 


 


 
 
 
 
 


Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 8. juni 2011 
Godkjent av Forskningsutvalget ved Det medisinsk-odontologiske fakultet  
22. juni 2011 
Vedtatt i Fakultetsstyret 14. september 2011 
Revidert, mars 2014, godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 19. mars 
 


Formatert: Normal
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1. Generell oversikt over studiet 


 


Mål og innhold 
Forskerlinjen er et studietilbud til lege- og tannlegestudenter som ønsker å forske 
parallelt med studiet. Forskerlinjestudenter skal gjennomføre et ordinært lege- eller 
tannlegestudium, men skal i tillegg gjennomgå en organisert forskerutdanning og 
utføre eget forskningsarbeid. Studentene velger forskningsområde og forskningsmiljø 
etter interesse og de tilbud som finnes tilgjengelige. Arbeidet skal resultere i en 
forskningsoppgave som kan være starten på en senere doktorgrad.  


Forskerlinjen tilsvarer 2 års studium. Studentene blir vanligvis tatt opp på 
Forskerlinjen andre året etter opptak på ordinært lege- eller tannlegestudium. Den 
normerte studietiden for legestudenter på 6 år forlenges med 1 år, til 7 år, og for 
tannlegestudenter forlenges studietiden fra 5 år til 6 år. Valgtermin faller bort for 
studenter på forskerlinjen. Forskerlinjen innebærer arbeid med forskning på full tid i 
1 år, samt forskningsarbeid tilsvarende 0,2 årsverk per år, parallelt med ordinært 
lege- eller tannlegestudium eller i sommerferien og andre undervisningsfrie perioder. 
Total arbeidsmengde utgjør således 2 normerte studieårsverk. 


Antall studieplasser 
Inntil 17 studenter per år får tilbud om plass på Forskerlinjen, to av plassene er 
forbeholdt tannlegestudenter. Totalt kan dermed maksimalt 85 studenter være 
registrert ved Forskerlinjen ved utgangen av hvert kalenderår. Ledige studieplasser 
innenfor totalkvoten kan tilbys studenter som er kommet lenger i studiet, på 
betingelse av en tilfredsstillende plan for gjennomføring av de formelle kravene ved 
Forskerlinjen. 


Hovedmål 
Forskerlinjen skal bidra til å øke rekruttering av leger og tannleger til helsefaglig 
forskning. Gjennomført Forskerlinje skal gi grunnlag for egen forskning med tanke på 
senere doktorgrad og skal gi studenten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse 
innen forskning, vitenskaplige metoder og vitenskaplig tenkning. 


 
Ved gjennomført Forskerlinje skal studenten: 


- ha gjennomført opplæringselementer tilsvarende som i ph.d.-programmet 
- ha vært del av et forskningsmiljø og utført egen forskning på heltid og deltid 
- ha skrevet en forskningsoppgave, fortrinnsvis i form av en publikasjon i et 


internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering  
 


Læringsutbytte  


Kunnskap 
Studenten… 


- har avansert kunnskap innenfor fagområdet og er i kunnskapsfronten innenfor 
sitt spesialiserte forskningsfelt 
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- behersker fagområdets vitenskapsteori, problemstillinger og metoder 
- kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og 


prosesser i forskning  
- kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, og fortolkninger 


innenfor fagområdet 
- kjenner til de vanligste vitenskapelige publiseringsformer 


 


Ferdigheter 
Studenten…  


- kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning  
- kan bestemme valg av relevante design og metoder 
- kan anvende metodiske verktøy  
- kan utføre datainnsamling og -analyse 
- kan håndtere komplekse faglige spørsmål  
- kan utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet  


 


Generell kompetanse 
Studenten… 


- har en utviklet evne til kritisk tenkning  
- kan tolke data og vitenskapelig litteratur 
- har kjennskap til og erfaring med det å delta i en forskningsgruppe 
- har hatt kontakt med flere forskningsmiljø 
- kan identifisere relevante etiske problemstillinger  
- kan utøve sin forskning i tråd med forskningsetiske retningslinjer  
- har oversikt over nasjonale og internasjonale formidlingskanaler innenfor sitt 


forskningsområde 
- kan formidle egne forskningsprosjekt og forskningsresultat i relevante 


formidlingskanaler 
- kan delta i debatter innenfor fagområdet  


 
 


Opptak/søknadsprosedyre 
 
Formelle opptakskrav 
Forskerlinjen er et tilbud for lege- og tannlegestudenter ved Universitetet i Bergen. 
Det er en forutsetning for opptak at alle eksamener er bestått ved opptakstidspunktet. 
Tilbudet gjelder fortrinnsvis studenter i 3. semester, men er åpent for søkere fra 
andre kull dersom det er ledige studieplasser, og på betingelse av en tilfredsstillende 
plan for gjennomføring av de formelle kravene ved Forskerlinjen på kortere tid enn 
den normerte. 
 
 
 
 
Søknadsprosess 
Søknad sendes innen 1. november hvert år. Søknaden skal bestå av følgende deler: 


• eget søknadsskjema utarbeidet av Forskerlinjen 


Merknad [MS1]: Ulike frister for medisin- og 
odontologistudenter. Tatt bort datoer i studieplanen, 
da dette er opplyst om på 
http://www.uib.no/mofa/66639/opptak-fl  



http://www.uib.no/mofa/66639/opptak-fl
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• curriculum vitae 
• en redegjørelse på eget ark om motivasjon for å drive forskning og å søke 


Forskerlinjen (omfang 250-500 ord) 
• en kort uttalelse fra veieleder om at han/hun er villig til å være studentens 


veileder, inkludert en kortfattet beskrivelse på 1-2 avsnitt av det planlagte 
prosjektet. Hvis søkeren ikke har hatt kontakt med veileder, må studenten 
oppgi dette og selv skrive kort om mulige interessefelt. 


• et faglig essayprosjektbeskrivelse  på engelsk 
 
Forskerlinjen kan utarbeide nærmere regler for utforming og innhold av hvert av 
punktene ovenfor. 
 


Opptaksvurdering 
Søknadene blir vurdert av Forskerlinjeledelsen. Søkerne blir innkalt til opptaksintervju 
kort tid etter søknadsfristen. Intervjuet blir ledet av en av Forskerlinjens faglige 
ansatte. Tilstede ved intervjuet er også en av de studenttillitsvalgte for Forskerlinjen. 


Ved intervjuet blir det lagt vekt på å få fram studentens motivasjon, forutsetninger og 
ønsker for deltakelse i Forskerlinjen. 


I tillegg til innholdet i søknaden og intervjuet kan det legges vekt på følgende kriterier 
i prioriteringen av søkerne:  


• spesifikke forskningskvalifikasjoner for eksempel eksamen i universitetsfag 
som er relevante for medisinsk eller odontologisk forskning 


• allerede utført forskning 
• dokumenterte spesialinteresser 
• forskningsmiljøet studenten søker å bli en del av 


Konklusjonen bygger på en samlet vurdering av studentens kvalifikasjoner, og blir gitt 
i form av en beslutning om tilbud om opptak, tilbud om betinget opptak eller 
meddelelse om avslag på søknad om opptak. Det kan gis avslag selv om det er 
ledige studieplasser. 
 
Betinget opptak betyr at det settes ett eller flere spesifikke vilkår knyttet til et 
eventuelt senere opptak og det settes en tidsfrist for oppfyllelse av vilkårene. 
 
Det kan klages på avslag om opptak. Skriftlig klage skal sendes fakultetet innen 2 
uker etter avslaget. Klagen behandles etter samme retningslinjer som ved andre 
klager vedrørende opptak og eksamener ved fakultetet. 
 


Etter opptak 
Det arrangeres oppstartsseminar for de nye forskerlinjestudentene kKort tid etter 
opptak arrangeres et oppstartseminar for de nye forskerlinjestudenteneog ved 
begynnelsen av fulltids forskningsår. Det arrangeres også informasjonsmøte for de 
nyopptatte studentene sammen med deres veilederederes veiledere.  
 
Veilederkontrakt, prosjektbeskrivelse og plan for utdanningsprogrammet 
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Formell veilederkontrakt må være levert innen utgangen av opptakssemesteret. 
Kontrakten skrives på eget skjema. 
 
En plan for utdanningsdelen skal leveres innen utgangen av opptakssemesteret. Den 
skal vise de planlagte utdanningsaktivitetene (se nærmere under emnebeskrivelsen) 
og skal være undertegnet av student og veileder. 
 
Prosjektbeskrivelse skal være innlevert før starten av forskningstermin på full tid.  
 
Forskerlinjen kan utarbeide nærmere regler for utforming og innhold av punktene 
ovenfor. 
 


Krav til veileder 
Forskerlinjestudenten skal ha minimum to navngitte veiledere, hvorav minst en skal 
ha tilknytning til instituttet i I- eller II-stilling, eller engasjement i hele studentens 
forskerlinjeperiode. Begge veiledere må ha doktograd/ph.d. Det skal alltid klart 
fremgå hvem som er faglig hovedveileder, og hovedveileder skal ha fast stilling enten 
ved universitetet eller sykehuset. Hovedveileder skal ha fast vitenskapelig hoved- 
eller bistilling ved fakultetet (Professor I og II, førsteamanuensis I og II). Andre 
personer med veiledningskompetanse (avlagt doktorgrad) ved eller utenfor fakultetet 
kan være medveileder(e). 
 
Forskerlinjen kan utarbeide nærmere regler for veiledere og dessuten for 
forskningsgruppens og instituttets plikter ovenfor forskerlinjestudentene. 
 


Studieløp og studiets oppbygging 
 
Forskerlinjen gir til sammen 120 studiepoeng som fordeler seg på tre deler som alle 
må være bestått: 
 
FL-OPPLÆRING Dette er opplæringselementer tilsvarende fakultetets  
 ph.d.-program (30 stp). 
FL-FORSK  Dette er tiden med egen forskning på heltid og deltid  


(60 stp, kan i visse tilfeller deles i to, med hhv. 30 + 30 stp) 
FL-SKRIV  Dette er forskningsoppgaven eller en publikasjon (30 stp). 
 
Samlet arbeidsbelastning er dermed to normerte studieår, der det ene opparbeides 
gjennom fulltidsforsking et studieår med permisjon frå ordinært lege- eller 
tannlegestudium, og det andre opparbeides gjennom arbeid og aktivitet parallelt med 
ordinært studium og i ferier og andre friperioder. 
 


Vurderingsformer 


Studiet evalueres gjennom ulike vurderingsformer. Nærmere bestemmelser er gitt 
under hver delbeskrivelse.  
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Karakterskala 
Det benyttes karakterer i form av bestått/ikke bestått. 
 


Undervisningsmetoder 
Undervisningsmetoder vil være forelesninger, demonstrasjoner, selvstudium, 
gruppearbeid, deltakelse i forskningsgrupper, presentasjoner, laboratoriearbeid, kurs 
og konferanser og annen relevant aktivitet knyttet til forskningsopplæringen, 
forskningen eller formidlingen av denne. 
 


Studieevaluering og programsensor 
I tillegg til evaluering av den enkelte student skal Forskerlinjen jevnlig evalueres av 
programsensor, i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB. 
 


Krav til progresjon i studiet 
Fulltidsåret med forskning (FL-FORSK) skal være ferdig før oppstarten av siste 
studieår. Fakultetet kan etter søknad gi dispensasjon for kravet. 
 
Opplæringsdelen (FL-OPPLÆRING) skal være godkjent før en kan levere inn 
forskerlinjeoppgaven. 
 
Innleveringsfrist for forskerlinjeoppgaven (FL-SKRIV) er innen utgangen av nest siste 
semester i studiet. Fakultetet kan etter søknad gi dispensasjon fra kravet. 
 
Det skal minst en gang årlig avgis framdriftsrapport til Forskerlinjen. 


Studiested 
Studiestedet vil være Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet. 
Etter søknad kan studenten oppholde seg deler av studiet ved annen institusjon eller 
ha forskningsoppgaven forankret ved annen institusjon eller fakultet. 
 


Undervisningsspråk 
Undervisningsspråket vil være norsk, engelsk eller annet relevant språk i forhold til 
oppgavens eller aktivitetens art. 
 


Studieopphold i utlandet 
Det er mulig å ta deler av studiet ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. 
Studentene ved Forskerlinjen har fulle rettigheter som andre studenter til å ta 
utvekslingsopphold som del av sitt lege- eller tannlegestudium. 
 


Yrkesmuligheter 
Bestått forskerlinjeeksamen i tillegg til bestått utdanning som lege eller tannlege og 
ev. senere lisens/autorisasjon, gjør studenten kvalifisert for videre forskerutdanning 
(doktorgradsstudier), annet forskningsarbeid, undervisningsoppgaver, ulike yrker 
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innen medisin og odontologi, legemiddelindustrien, arbeid innen helsetjenesten både 
privat og offentlig. 
 


Oppnådd kompetanse for videre studier 
Med avlagt eksamen på forskerlinjen er studenten kvalifisert for å søke øremerkede 
stipendiatstillinger for Forskerlinjen. I tillegg vil studentene være ekstra kvalifiserte for 
å søke åpne stipendiatstillinger ved UiB og andre forskningsstipend i inn- og utland.  
 


Ansvar for gjennomføring av studieplan 
Ansvarlig for gjennomføring av studieplanen vil være Forskerlinjesekretariatet ved 
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.  
 


Økonomi  


Studentstipend 
Studiene ved Forskerlinjen er stipendfinansierte. Studentene på Forskerlinjen kan 
søke om fulltids-, deltids- og sommerstipend. 
 
Fulltidsstipend dekker året med fulltidsforskning, mens deltidsstipend tildeles for inntil 
fire semester, tilsvarende forskning på deltid i to år. 
 
Forskerlinjestudentene har krav på ett sommerstipend. Deltidsstipend kan etter 
søknad omgjøres til sommerstipend. 
 
For mer informasjon om stipendordningen for Forskerlinjestudenter, se 
http://www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen/okonomi-fl  
 
Driftsmidler 
Sammen med stipendene følger driftstilskudd, både til student og hovedveileder. Det 
gis driftsmidler både for heltids- og deltidsperiodene, men ikke til sommerstipendene. 
For mer informasjon om driftsmidlene for Forskerlinjestudenter, se 
http://www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen/okonomi-fl  
 
 


2. Studieløpet 
2.A. FL-OPPLÆRING Opplæringselementer tilsvarende fakultetets  
  ph.d.-program (30 stp). 
2.B. FL-FORSK  Egen forskning på heltid og deltid (60 stp) 
2.C. FL-SKRIV  Forskningsoppgaven eller en publikasjon (30 stp). 
 
 
 
2.A.   FL-OPPLÆRING  
 



http://www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen/okonomi-fl

http://www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen/okonomi-fl
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FL-OPPLÆRING er identisk med den obligatoriske forskerutdanningen til ph.d.-
graden ved fakultetet og gir 30 studiepoeng.  


Faglig innhold 
Formålet med opplæringsdelen er å gjøre studentene fortrolige med grunnleggende 
forskningsmetoder i medisinsk, odontologisk og annen helsefaglig forskning. FL-
OPPLÆRING skal gi innsyn i fasene i forskningsprosessen, fra formulering av 
problemstilling og oppstilling av testbare hypoteser via prosjektplanlegging, metoder 
for innsamling og analyse av data, til presentasjon, skriving og publisering av 
forskningsresultat. Opplæringsdelen inneholder også den obligatoriske delen av 
utdanningen innen forskningsetikk og vitenskapsfilosofi. 


I tillegg skal FL-OPPLÆRING sikre at studenten kan formidle sitt prosjekt og sine 
forskningsresultater i ulike formidlingskanaler og på ulike måter både nasjonalt og 
internasjonalt. 
 
Studenten skal innenfor opplæringsdelen også velge forskerkurs som skal 
understøtte forskningsoppgaven og gi kompetanse innen fagfeltet på høyt nivå. 
 
Opplæringsdelen består av en obligatorisk og en valgfri del. 
  


Obligatorisk del 
Den obligatoriske delen består av: 


• grunnkurs på 8 stp. som omfatter emner innen hele forskningsprosessen, 
både vitenskapsteori, forskningsetikk, publisering og vitenskapelige 
metoder. Forskerlinjestudentene har prioritert særplass på det obligatoriske 
grunnkurset i løpet av året med fulltidsforskning 


• formidling (6 stp.) omfatter undervisning i form av forelesninger eller 
presentasjon av forskningsresultater på kongresser eller seminarer. Et 
populærvitenskapelig arbeid og noen andre formidlingsformer kan 
godkjennes som skolering i faglig formidling 


• kurs om forsøksdyr (8 stp.) gir kompetanse i forskning med forsøksdyr 
(regelverk, etikk, metoder), og er obligatorisk bare for studenter med 
prosjekter der det brukes forsøksdyr 


 


Valgfri del 
I tillegg til den obligatoriske opplæringsdelen skal studenten gjennomføre og få 
godkjent forskerkurs eller andre opplæringselementer som for eksempel: 


• forskerkurs 
• lesepensum 
• forskningsopphold 
• seminar 
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Læringsutbytte 


Kunnskap 
Studenten… 


- er fortrolig med grunnleggende forskningsmetoder i helsefaglig, medisinsk og 
odontologisk forskning 


- har utvidet kjennskap til grunnleggende prinsipper i kvantitative metoder, 
herunder forskningsdesign, statistisk analyse og epidemiologi, og dessuten 
kunnskap i kvalitativ forskingsmetodikk 


- kjenner lover og regler som regulerer forskning 
 


Ferdigheter 
Studenten... 


- kan formulere vitenskapelige problemstillinger og stille opp testbare hypoteser 
- behersker metoder for innsamling av data og analyse 
- kan presentere data - muntlig og skriftlig 
- behersker akademisk skriving og prinsippene for vitenskapelig publikasjon 


 


Generell kompetanse 
Studenten… 


- kjenner til muligheter for finansiering og kan skrive forskningsprotokoller og 
søknader  


- kjenner og kan anvende grunnleggende begreper innen forskningsetikk og 
vitenskapsfilosofi.  


 


Undervisning og kvalitetssikring 
Opplæringsdelen for Forskerlinjen følger det til enhver tid gjeldende reglement for 
graden philosophiae doctor ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB, se 
http://www.uib.no/mofa/forskning/forskerutdanning-ved-det-medisinsk-odontologiske-
fakultet/forskerutdanningslopet/opplaeringsdelen.  
 
Opplæringsdelen av forskerutdanningen er dermed samordnet med programmet for 
ph.d.-kandidater og studiepoengberegningen foretas på samme måte. Nærmere 
regler for poengberegningen finnes på fakultetets nettsider. 
 


Vurderingsformer 
Vurderingsformen er skriftlig ved at studenten leverer søknad om godkjenning av 
gjennomført utdanningsprogram. Regler og praktiske forhold omkring innleveringen 
følger Fakultetets vanlige system for ph.d.-kandidater.  
 
Bedømmingen av det innsendte materialet vurderes som godkjent/ikke godkjent 
(bestått ikke/bestått). Dersom deler av den innleverte dokumentasjonen ikke kan 
godkjennes, og studenten ikke oppnår 30 godkjente studiepoeng, skal studenten ha 
konkret tilbakemelding på hva som ikke er godkjent og hvorfor. Studenten har 



http://www.uib.no/mofa/forskning/forskerutdanning-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet/forskerutdanningslopet/opplaeringsdelen

http://www.uib.no/mofa/forskning/forskerutdanning-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet/forskerutdanningslopet/opplaeringsdelen
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deretter krav på veiledning i hvordan manglene kan rettes opp og opplæringsdelen 
kan bli godkjent. 
 
Godkjent utdanningsprogram ved Forskerlinjen gir samtidig automatisk varig 
godkjenning som utdanningsprogram i fakultetets ordinære ph.d.-program. 
 
 
 
 
 
2.B.  FL-FORSK 
 
FL-FORSK omfatter de konkrete forskningsaktivitetene som studenten skal utføre 
som forskerlinjestudent på heltid og deltid. I tillegg inngår den forskningsevaluering 
og statusrapporteringen som gjøres etter avsluttet periode for fulltidsforskning. FL-
FORSK utgjør 60 stp. 


Studenten skal fra opptak og resten av studiet inntil innlevering av 
forskningsoppgaven delta aktivt i et forskningsmiljø med eget forskningsprosjekt 
under veiledning. 


 
Faglig innhold 


Studenten skal ha sitt eget forskningsprosjekt som studenten har funnet fram til selv 
eller som er blitt tilbudt gjennom Forskerlinjen. Gjennom arbeidet med dette skal 
studenten delta i en forskningsgruppe, og i alle relevante aktiviteter i 
forskningsgruppen eller ved instituttet. Opplæring i forskningsmiljøets metoder og 
prosedyrer er sentralt i kompetanseoppnåelsen. Planlegging av forskningen, 
datainnsamling, analyse av data og tilrettelegging for og gjennomføring av skriving av 
en eller flere vitenskaplige artikler, er sentrale aktiviteter i emnet. Gjennom hele 
perioden skal studenten være under veiledning fra hovedveileder og fra eventuelle 
medveiledere. 


 
Læringsutbytte 


Kunnskap 
Studenten… 


- behersker fagområdets vitenskapsteori, problemstillinger og metoder 
- kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og 


dokumentasjonsformer innenfor fagområdet 


Ferdigheter 
Studenten…  


- kan anvende metodiske verktøy  
- kan gjøre bevisste valg av metoder 
- kan utføre datainnsamling og -analyse 
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- kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning  
- kan tilrettelegge data for vitenskaplig publisering og formidling 


Generell kompetanse 
Studenten… 


- har kjennskap til det å arbeide i en forskningsgruppe 
- har knyttet kontakter til ulike forskningsmiljø 
- kan identifisere relevante etiske problemstillinger i sitt forskningsfelt  
- kan utøve sin forskning i tråd med forskningsetiske retningslinjer  


Undervisning og kvalitetssikring 


Arbeidet i emnet er organisert i heltids- og deltidsforskning i studieåret i tillegg til 
forskning om sommeren (sommerstipend).  


 
Forskning på heltid 


Det er obligatorisk å ta 1 års permisjon fra lege- og tannlegestudiet for å forske på 
heltid.  


• Legestudentene anbefales å ta permisjonsåret som et fullt studieår etter 
fullført andre studieår. Dersom prosjektets innhold, framdrift eller andre faglige 
forhold tilsier det, kan studenten og veileder sammen søke om at fulltidsåret 
legges til et annet tidspunkt eller å dele det opp i to atskilte semester. 


• Tannlegestudentene skal ta forskningspermisjon fra 4. semester i studiet og 
som ett samlet år. Forskerlinjen kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon fra 
denne hovedregelen. 


I forskningsåret skal studenten være en del av forskningsmiljøet på fulltid, samle og 
analysere data, gjøre laboratoriearbeid eller undersøkelser. Det anbefales også å ta 
deler av utdanningsprogrammet i løpet av forskningsåret, spesielt gjelder dette 
obligatoriske kurs og større deler som krever fravær fra ordinært studium. 
Studieopphold i utlandet kan også med fordel legges til fulltidsåret. 


Forskningspermisjonen må uansett være avlagt før siste året på lege- eller 
tannlegestudiet er påbegynt. 


Nærmere regler om søknad om forskningspermisjon gis av Forskerlinjen. 


 


Forskning på deltid 


Det er obligatorisk at studenten i løpet av perioden fra opptak på Forskerlinjen til 
utgangen av nest siste semester på lege- eller tannlegestudiet skal utføre 
forskningsarbeid tilsvarende ett studieår utover året med fulltidsforskning. Dette vil for 
de fleste studentene representere et tilleggsarbeid på om lag 0,2 studieår per år, 
men det legges opp til stor fleksibilitet i tidsbruken gjennom studietiden, i samarbeid 
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mellom studentene og hovedveileder. Det skal tas hensyn til travle perioder i 
studieopplegget og til eksamensperioder, mot at studenten kan forske tilsvarende 
mer i andre perioder. 


Ett sommerstipend inngår i tidsbruksberegningen for emnet. I tillegg kan studenten 
søke om å konvertere hele eller deler av et semesters deltidsstipend til 
sommerstipend. 


Arbeidet på deltid utføres tilnærmet kontinuerlig gjennom studiet og uavhengig av 
hvilke semester som studenten av administrative grunner faktisk får tildelt 
deltidsstipendene. 


 


Evaluering av forskningsperioden (tilsvarer ”midtveisevaluering” i ph.d.-
programmet) 
 
Forskningsperiodeevaluering er obligatorisk og har som mål å: 


• gjøre opp status for prosjektets progresjon og faglige innhold 
• gi studenten anledning til å presentere arbeidet i sin helhet og å få vurdering 


og tilbakemelding på sitt arbeid 


 
Forskningsperiodeevalueringen gjennomføres etter endt fulltids forskningsperiode. 
Veileder, student eller forskerlinjeadministrasjonen kan foreslå annet tidspunkt, etter 
hva som er faglig, praktisk eller av andre grunner hensiktsmessig.  


 
Forskerlinjen nedsetter en evalueringskomité bestående av minst én vitenskapelig 
ansatt. Vurderingen gjennomføres i lukket forum med komiteen og studenten som 
deltakere, mens studentens veileder(e) deltar som observatør sammen med 
representant for Forskerlinjen. Vurderingen kan skje i et åpent arrangement dersom 
studenten ønsker eller godtar det. Forskerlinjen gir nærmere regler for 
sammensetningen av vurderingskomiteen og hvordan evalueringen praktisk skal 
gjennomføres. 


 
Forskerlinjestudenten skal ha melding om at Forskningsperiodeevalueringen skal 
foretas senest en måned på forhånd, slik at studenten kan forberede seg og 
planlegge arbeidet i forhold til vurderingen. Studenten skal 2 uker på forhånd sende 
inn skriftlig dokumentasjon om prosjektet etter nærmere regler fra Forskerlinjen. 
Vanligvis skal følgende dokumenter foreligge: 
 


• godkjent prosjektbeskrivelse ved opptak (dersom det er skjedd større 
endringer skal dette kommenteres og oppdatert prosjektbeskrivelse 
vedlegges) 


• utkast til manuskript til artikkelen 
• presentasjonen fra oppstartseminaret  
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• oversikt over avlagte kurs og formidlingsaktiviteter og status for 
utdanningsdelen  


• rapport på minimum 1 side hvor det redegjøres for plan for gjennomføring, 
eventuelle problemer/kommentarer og resultater fra forskningsåret 


 
Gjennomført forskningsevaluering gir ett studiepoeng i opplæringsdelen, men gir ikke 
fritak for tilsvarende midtveisevaluering i ordinært ph.d.-program ved et eventuelt 
senere opptak i ordinært ph.d.-program. 
 


Vurderingsformer 
Vurderingsformene er skriftlig og muntlig som beskrevet ovenfor. Den endelige 
vurderingen av emnet gjøres når samtlige elementer er avsluttet: 


• perioden med heltidsforskning 
• perioden(e) med deltidsforskning 
• sommerperioden(e) 
• forskningsevalueringen 
• godkjent semesterrapportering gjennom studieperioden 
• avsluttende veiledererklæring  


 
Forskerlinjen kan gi nærmere regler om hvordan den endelige dokumentasjonen skal 
utformes, og hvilke momenter rapporter og erklæringer skal inneholde. 
 
FL-FORSK vurderes som bestått eller ikke bestått og alle delene må være bestått 
hver for seg. 
 
 
 
2.C.   FL-SKRIV  
 


Studenten skal som resultat av sin forskning skrive en vitenskapelig artikkel som 
fortrinnsvis publiseres i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering. 
Forskerlinjestudenten skal være 1. eller 2. forfatter av artikkelen. Bestått FL-SKRIV 
utgjør 30 studiepoeng. 


 


Faglig innhold 
Formålet med FL-SKRIV er at forskerlinjestudenten skal kunne sammenstille de data 
som er innsamlet og de analyser som er gjort i en vitenskaplig artikkel. Den 
vitenskapelige artikkelen kan være del av en framtidig doktoravhandling, men skal 
uansett ha en kvalitet og et omfang som tilsvarer en slik artikkel.  


 
Læringsutbytte 
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Kunnskaper 
Studenten… 


- skal kjenne til fagområdets vanligste vitenskaplige publiseringsformer og 
kanaler 


- kjenner de viktigste og vanligste tidsskriftene innenfor fagområdet 
- skal ha kjennskap til relevante forskningsdatabaser, dokumentdatabaser og 


søkemotorer for vitenskaplig litteratur 
- skal kjenne regler for forfatterskap, dobbeltpublisering og publiseringsetikk 


Ferdigheter 
Studenten…  


- kan utforme manuskripter for rapporter, kongresspresentasjoner, andre typer 
abstracts/sammendrag og for fullverdige originalpublikasjoner 


- mestrer ulike referansesystemer til bruk i vitenskapelige publikasjoner 
- kan sende inn manuskripter til tidsskrifter, kommunisere med redaksjonen og 


tilrettelegge manus for publikasjon, inkludert tabeller, figurer/bilder og 
gjennomføre korrekturarbeid  


- har et språklig kompetansenivå som er tilstrekkelig for å kunne publisere 
vitenskapelige publikasjoner på andre språk enn norsk 


Generell kompetanse 
Studenten… 


- kan formidle egne forskningsprosjekt og forskningsresultat 
- kan dokumentere sin forskning og at den er i tråd med forskningsetiske, 


publiseringsetiske og andre retningslinjer for vitenskapelig publisering på høyt 
nivå 


- har oversikt over anerkjente nasjonale og internasjonale formidlingskanaler 
innenfor sitt fagfelt 


 


Undervisning og kvalitetssikring 
Utarbeidelsen av vitenskaplige manuskripter skjer vanligvis i nært samarbeid med 
hovedveileder og eventuelt andre medforfattere. Gjennom veiledningsmøter, 
innlevering av manuskriptutkast som det gis tilbakemeldinger på, og andre 
samarbeidsformer og opplæringsformer får studenten økende kompetanse i 
vitenskaplig publisering. Tilsvarende vil det etter innsending og tilbakemelding fra 
tidsskriftredaksjonen vanligvis bli gitt råd og instruksjoner for forbedring av 
manuskriptet. 
 


Forholdet til Særoppgaven i legestudiet og Masteroppgaven i 
odontologi 
 
Forskelinjestudentene skal levere henholdsvis særoppgave i legestudiet  
og masteroppgave i odontologi som del av sitt ordinære studium. Den  
obligatoriske artikkelen eller oppgaven (FL-SKRIV) på Forskerlinjen kan  
ikke benyttes som særoppgave eller masteroppgave. Materiale som ikke er  
benyttet til publikasjon kan imidlertid benyttes, forutsatt at kvalitetskravene ellers er 
tilfredsstilt. For å utnytte kunnskaper, og å gi gjensidig nytteverdi, kan 
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forskerlinjestudentene skrive en særoppgave eller masteroppgave som ligger nær 
opp til forskningsoppgaven på Forskerlinjen. Temaet for særoppgaven eller 
masteroppgaven kan for eksempel være et pilotforsøk, et metodeforsøk, en 
litteraturgjennomgang av et spesielt tema eller en oversiktsartikkel. 


Vurderingsformer 
Bedømmelse av FL-SKRIV består av innlevering av det skriftige arbeidet i form av en 
publikasjon eller et manuskript. Arbeidet skal være innlevert senest ved utgangen av 
nest siste semester før ordinær studieavslutning. 
 
Publikasjonen/manuskriptet vurderes som bestått/ikke bestått. 
 
 
Nærmere om vurdering av forskningspublikasjonen: 
 


A. Ved innlevering av forskningspublikasjon som er publisert eller akseptert for 
publisering, blir godkjenningen gjort av forskerlinjeleder. Publisering 
dokumenteres med publikasjonen eller manuskriptet med vedlagt kopi av 
godkjenningsbrev. 


 
B. Ved innlevering av forskningspublikasjon som er innsendt til vurdering eller 


som er i ferdiggjort manuskript, blir godkjenningen gjort av forskerlinjeleder i 
samråd med veileder som har vurdert det faglige innholdet og som kan gå god 
for at artikkelen er god nok og planlagt for publisering. Det skal foreligge 
skriftlig uttalelse fra både hovedveileder og studenten. Forskerlinjen kan gi 
nærmere regler om utforming av uttalelsen, og det kan bestemmes at det skal 
innhentes en uavhengig fagfellevurdering av manuskriptet. 


 
C. Ved manglende forskningspublikasjon (uansett årsak) må studenten levere en 


skriftlig rapport med format som en vitenskaplig artikkel, anslagsvis 2500-3000 
ord, som omtaler forsøk, analyser, pilotstudier eller annet relevant materiale 
for forskningen. I tillegg skal det foreligge en utvidet veiledererklæring. 
Godkjenning skjer på grunnlag av dette materialet med tillegg av 
eksaminasjon/samtale med studenten og veileder. Forskerlinjen kan gi 
nærmere regler om utforming av vurderingen og gjennomføring av 
evalueringsmøtet, inkludert oppnevning av eventuell ekstern sensor. 







AVTALE OM FAGLIG VEILEDNING FOR FORSKERLINJEN 


mellom undertegnede forskerlinjestudent, hovedveileder, medveileder og institutt ved 
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 


 
 


Som faglige veiledere fungerer: Institutt: 


Hovedveileder   


Øvrige veiledere   
 
 
 


Denne avtalen bygger på gjeldende forskrifter og regler for cand.med og PhD-graden ved Det medisinsk- 
odontologiske fakultet som forutsettes kjent av partene. Videre bygger avtalen på bestemmelser beskrevet i Studieplanen 
for forskerlinjen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 


 
Avtalen skal omfatte minst to navngitte veiledere, hvorav minst en skal ha tilknytning til institutttet i I- eller II-stilling. 
Begge veiledere må ha doktorgrad. Det skal alltid klart fremgå hvem som er faglig hovedveileder. 


 
Faglig veiledning for forskerlinjestudenter er en del av undervisningsplikten for ansatte i vitenskapelig stilling. 
Veiledningen ses i forhold til annet undervisningsarbeid veileder pålegges av instituttet. Dette gjelder også for 
arbeid i henhold til avtaler om veiledning av forskerrekrutter utenfor eget lærested. Det forutsettes at lærestedene i 
slike tilfeller yter hverandre gjensidige tjenester, og at disse tjenester normalt vil motveie hverandre i en grad som 
vil gjøre det unødvendig å kreve økonomisk kompensasjon for veiledning av forskerrekrutter fra andre læresteder. 
Instituttet må legge til rette for adekvat arbeidsplass med tilgang til IT-utstyr og printer/kopimaskin, minimum for det 
året studentene har permisjon fra studiet for å forske på fulltid. 


 
I den faglige veiledningen bør veilederen særlig: 


 
* Gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstilling. 
* Drøfte og vurdere hypoteser og metoder. 
* Gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv etc). 
* Drøfte opplegg og gjennomføring av framstillingen (databearbeidelse, disposisjon, språklig form, 


dokumentasjon etc.) 
* Holde seg orientert om progresjonen i forskerlinjestudentens arbeid, og vurdere den i forhold til 


arbeidsplanen og utviklingen innen fagområdet. 
* Hjelpe til med å føre forskerlinjestudenten inn i relevante vitenskapelige miljøer. 


 
Veilederen bør kreve at forskerlinjestudenten til bestemte frister legger fram rapporter eller utkast til deler av 
fremstillingen, eventuelt i sammenheng med seminarer eller nasjonale/internasjonale møter. 


 
Begge parter i veiledningsforholdet har krav på jevnlig kontakt og orientering under arbeidets gang. Veiledningen 
skal i gjennomsnitt utgjøre anslagsvis 1 time per uke. Student og veileder skal årlig levere separate fremdrifts-
rapporter. Dette er en forutsetning for tildeling av stipend og driftsmidler. 


 
Det gis mulighet til å skifte prosjekt og/eller veileder i løpet av studietiden. Slikt skift kan foretas maksimum en 
gang. 


 
Dersom veilederen finner at forskerlinjestudenten ikke på tilfredsstillende måte overholder sine forpliktelser i 
henhold til retningslinjene, kan veilederen be instituttstyrer om å bli løst fra veiledningsavtalen. Tilsvarende kan 
forskerlinjestudenten, dersom han/hun finner veiledningen utilfredstillende, henvende seg til instituttleder og be 
om å få oppnevnt ny veileder. 


 
Endring av veilederforhold kan av faglige grunner være fordelaktig uten at forskerlinjestudenten eller den 
opprinnelige veileder har noe å utsette på hverandre. I slike tilfeller bør begge parter kunne ta initiativ til et skifte. 
Forslag om dette går til instituttet. Dersom det ikke oppnås enighet om oppfølgingen av avtalen, kan den av 
partene legges frem for instituttleder. 


 
Undertegnede er kjent med ovenstående retningslinjer som legges til grunn for samarbeidet i den faglige 
veiledning. 


 


  den,   
 
 


forskerlinjestudent hovedveileder medveileder instituttleder 


Merknad [MS1]: Også medveileder 


Merknad [MS2]: Krav om 2 (tidligere 1) 


Merknad [MS3]: Også medveileder 







 





		Sak 40-14 Revisjon av Studieplan for Forskerlinjen i medisin og odontologi – UiB

		Vedlegg 1 Revidert Studieplan for Forskerlinjen

		Vedlegg 2 Ny Avtale om faglig veiledning for forskerlinjen
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak: 42/14 


Sak nr.:  2014/4743  Møte: 21.5.2014 


 
 
 
 
Utlysning - forskerlinjeleder (professor/førsteamanuensis) (60-100 %) ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet 
 
Ved forskerlinjen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er det ledig en fast 60-100 % 
stilling som forskerlinjeleder (professor/førsteamanuensis). Stillingen er ledig i forbindelse 
med at Marit Grønning har sagt opp sin 100 % stilling som forskerlinjeleder (professor) med 
virkning fra 23.6.2014. 
 
Stillingen blir lyst ut som en 60 -100 % stilling som professor/førsteamanuensis der minimum 
60 % av stillingen er som leder av forskerlinjen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 
Resterende del av stillingen vil være som professor/førsteamanuensis knyttet til det instituttet 
som er naturlig ut fra vedkommende sin forskningsprofil. 
 
Stillingen er finansiert via annuum og lagt til fakultetsadministrasjonen. 
 
Minimum 60 % av stillingen er oppgaver som forskerlinjeleder og det anbefales kun utlysning 
på norsk. 
 


 


Forslag til vedtak 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast  


stilling som forskerlinjeleder (professor/førsteamanuensis) (60 – 100 %) ved 
forskerlinjen, ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Stillingen er finansiert via 
annuum og lagt til fakultetsadministrasjonen. Minimum 60 % av stillingen er som 
leder av fakultetets forskerlinje, mens resterende del av stillingen vil være som 
professor/førsteamanuensis knyttet til det instituttet som er naturlig ut fra 
vedkommende sin forskningsprofil. 
 
 


2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for 
utlysning/stillingsomtale.  


 
 
 
 
Astrid Bårdgard 
Fakultetsdirektør     Marianne Bø Larsen 
       Seksjonsleder rekruttering 
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06.05.2014 /BEASTØ  
 
 
Vedlegg:  
Utlysningstekst og stillingsomtale 







Forskarlineleiar 
(professor/førsteamanuensis)  
Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, er det ledig ei fast 60-100 % stilling som 
professor/førsteamanuensis. Søkjar må opplyse om kva stillingsprosent som er 
ynskjeleg. Dersom det ikkje melder seg søkjarar med professorkompetanse, kan det 
verte aktuelt å tilsetje som førsteamanuensis.  
 
Minimum 60 % av stillinga er oppgåver som forskarlineleiar. Resterande del av 
stillinga vil vere som professor/førsteamanuensis knytt til det instituttet som er 
naturleg ut frå den tilsette sin forskingsprofil. 
 
Rekrutteringstiltaket Forskarlina vart etablert for medisinarstudentar i 2002 og frå 
2010 vart  også odontologistudentane inkludert. Målsetjinga for Forskarlina er at 
studentane i eit koordinert opplegg mellom forsking og studiar, skal kome tidleg i 
gang med ein forskarkarriere. 
 
Forskarlineleiar vil ha fagleg og administrativt ansvar for Forskarlina, koordinere 
forskarutdanninga for forskarlinestudentane og formidle kontakt mellom studentane 
og dei ulike aktuelle forskingsmiljøa. 
 
Forskarlineleiar vil rapportere til prodekan ved fakultetet. I tillegg til leiar er det ein 
administrativ og to vitskaplege stillingar knytt til Forskarlina. 
 
Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til prodekan Robert 
Bjerknes, tlf. 55 58 68 51 robert.bjerknes@mofa.uib.no 
 
Kvalifikasjonar 


- Cand.med. / cand.odont.  
- Norsk ph.d.-grad eller tilsvarande kompetanse. 
- Dokumentert vitskapleg kompetanse i samsvar med kompetansekrav for 


vitskaplege stillingar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.  
- Søkjar må kunne dokumentere ein aktiv profil som forskar og bør ha brei 


erfaring med rettleiing på doktorgradsnivå . 
- Interesse for og erfaring i rettleiing av studentprosjekt er ein føremon.  
- Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som blir tilsett vil få 


tilbod om opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing. 
- Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Søkjarar bør kunne norsk, svensk 


eller dansk som formidlingsspråk. Det er eit krav at den som blir tilsett, kan 
undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter 
tilsetjinga. Kurs vert tilbode. 
 


Me kan tilby 


- Eit godt og internasjonalt arbeidsmiljø og spanande arbeidsoppgåver i eit 
fakultet med fagmiljø som hevdar seg godt nasjonalt og internasjonalt. 


- Faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og 
kompetanseutvikling.  







- Pensjonsordning i Statens pensjonskasse. 


Professor vert lønt etter lønssteg 72-75 (kode 1013), førsteamanuensis etter lønssteg 
59 -62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6) ved tilsetjing og vidare opprykk skjer etter 
tenesteansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere 
høgare løn. 


Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. 
Her kan du lese meir om kva UiB kan tilby: www.uib.no/poa/karriere-ved-uib 


Retningsliner 
Den som vert tilsett pliktar å ta del i undervising og eksamen etter dei 
studieordningane som gjeld til kvar tid og til utan godtgjersle å rette seg etter dei 
endringane som gjennom lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og 
aldersgrense.  


Kvinner vert spesielt oppmoda om å søkje. Dersom dei sakkunnige finn at fleire 
søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i 
Personalreglementet for vitskaplege stillingar verte følgde.  


Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i 
befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og 
kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar 
med innvandrarbakgrunn vert oppmoda om å søkje stillinga.  


Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. 
Opplysningar om søkjaren kan verte offentleggjorde sjølv om søkjaren har oppmoda 
om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal 
søkjaren varslast om dette. 


Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for 
stillinga.  


 
 
Søknad  
Slik søkjer du stillinga: 
 
Send søknad og CV som inneheld fullstending oversikt over tidlegare utdanning og 
tidlegare arbeid/erfaring, samt vedlegg elektronisk via lenkja «Søk stillingen» på 
denne sida. 
Legg ved: 
 
●  søknadsbrev der du skriv noko om din motivasjon for stillinga, kvifor du søkjer 


og kvifor du passar til denne stillinga 
●  CV 
●  vitnemål 
● attestar 
●  fullstendig publikasjonsliste 
●  liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 
●  ei liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, 


med opplysning om kvar dei er offentleggjorde 



http://www.uib.no/poa/karriere-ved-uib





●  vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 15 for 
professor og maks 10 for førsteamanuensis). Kopier av desse i passande 
format (pdf) skal følgje med søknaden som vedlegg. 


 
 
Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast 
omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til 
søknaden.  
 
Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 
 
Vi gjer merksam på at søknadar vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i 
Jobbnorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar at alle relevante 
vedlegg er lagt ved innan fristen. 
 
Ein viser til "Midlertidige regler om framgangsmåten ved tilsetting i professorater". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  







Stillingsomtale  
 
Forskarlineleiar (professor/førsteamanuensis)  
 
Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, er det ledig ei fast 60-100 % stilling som 
professor/førsteamanuensis. Søkjar må opplyse om kva stillingsprosent som er 
ynskjeleg. Dersom det ikkje melder seg søkjarar med professorkompetanse, kan det 
verte aktuelt å tilsetje som førsteamanuensis.  
 
Minimum 60 % av stillinga er stilling som forskarlineleiar. Resterande del av stillinga 
vil vere som professor/førsteamanuensis knytt til det instituttet som er naturleg ut frå 
den tilsette sin forskingsprofil. 
 
Forskarlina er eit spesialtilbod for ei gruppe lege- og tannlegestudentar (inntil 10%) 
som har interesse for forsking og som forskar parallelt med studia. Studentane på 
Forskarlina følgjer eit ordinært lege- eller tannlegestudium. Spesialtilbodet består i at 
desse studentane i tillegg følgjer ei organisert forskaropplæring og gjer eige 
forskingsarbeid med skriving av forskingsoppgåve som kan vere starten på ein 
doktorgrad. Målsettinga er at dette prosjektet skal resultere i minimum ein publikasjon 
i eit internasjonalt tidsskrift med fagfelle-vurdering. 
Forskarlineleiar vil ha det faglege og administrative ansvaret, koordinere 
forskarutdanninga og formidle kontakt mellom studentane og aktuelle forskingsmiljø. 
 
Lenkje til Forskarlina: http://www.uib.no/mofa/65047/forskerlinjen-ved-det-medisinsk-
odontologiske-fakultet  
 
Forsking og forskarutdanning 
Den som vert tilsett må kunne dokumentere ein aktiv profil som forskar i det 
vedkomande skal initiere og drive forskingsrettleiing. I tillegg bør vedkomande ha brei 
erfaring med rettleiing på doktorgradsnivå, og vere engasjert og interessert i tidleg 
rekruttering av unge forskarar.  
 
 
Undervisning 
Den som vert tilsett må delta i undervisning av studentar og eksamensarbeid, og ta 
på seg administrative oppgåver etter dei til kvar tid gjeldande reglar. 
 
Den som vert tilsett må ha pedagogisk basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller 
dette kravet ved tilsetjinga får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga 
er fullført innan eit år etter dato for tilsetjinga. 
 
Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innafor si normale 
arbeidsplikt og faglege kompetanse kan den som vert tilsett og bli pålagt 
undervisning, rettleiing og eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga 
er knytt til. Den tilsette kan bli pålagt å delta i universitetets styringsorgan, komitear 
og anna arbeid. 
 
Universitetsstyret understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell 
vekt ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjarane må dokumentere 



http://www.uib.no/mofa/65047/forskerlinjen-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet

http://www.uib.no/mofa/65047/forskerlinjen-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet





sine eigne pedagogiske kvalifikasjonar.  
 
 
Dette kan til dømes gjerast ved innsending av: 


• prov for gjennomført pedagogisk utdanning 
• evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning 
• oversyn over undervisningsomfang og -nivå 
• oversyn over mastergrads- (hovudfags-) og doktorgradsrettleiing og resultat 
• mottekne studentprisar 
• eigne pedagogiske publikasjonar 
• eigne undervisningskompendier og undervisningsmateriell 
• rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning, så 
• som alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø 


 
Tilsetjing skjer på grunnlag av vurdering av ei sakkunnig nemnd samt ei sjølvstendig 
vurdering av tilsetjande myndigheit inkludert intervju og eventuell prøving av dugleik i 
undervisninga (t.d. gjennom prøveforelesing). 





		Saksforelegg
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Universitetet i Bergen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
    
 
  Styresak:  41/14 


Sak nr.:  2014/4464  Møte: 21.05.2014 


 
 
 
 
UTLYSNING – FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I BIOMEDISIN MED 
PREFERANSE FOR ODONTOLOGI VED INSTITUTT FOR BIOMEDISIN 
 
 
Institutt for biomedisin ber i brev av 06.05.2014 om at det blir lyst ut ei fast stilling 100 
% som førsteamanuensis i biomedisin med preferanse for odontologi.  
 
Stillingen er ledig i forbindelse med at Costea og Erlandsen har trukket seg fra 
stillingene. Institutt for biomedisin har budsjettmessig dekning for stillingen. 
 


Forslag til vedtak 
 


1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling 
som førsteamanuensis (100 %) i biomedisin med preferanse for odontologi 
ved Institutt for biomedisin. 
 


2. Det forutsettes at Institutt for biomedisin har budsjettmessig dekning for 
stillingen innenfor egen budsjettramme. 
 


3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for 
utlysning og stillingsomtale. 


 
 
 
 
Astrid Bårdgard 
Fakultetsdirektør      Marianne Bø Larsen 
        seksjonsleder 
 
 
 
06.05.2014 /IRWA 
 
Vedlegg:  
Brev frå Institutt for biomedisin 06.05.2014 
Utlysingstekst og stillingsomtale på nynorsk og engelsk 







 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for biomedisin 
 
   
  
 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
  
  


 


 
Ber om utlysning av stilling som førsteamanuensis (100 %) i 
biomedisin 
Institutt for biomedisin ber om at det lyses ut en 100 % fast stilling som førsteamanuensis i 
biomedisin med preferanse for odontologi. 
 
Dette er en ny utlysning etter at Costea og Erlandsen har trukket seg fra stillingene som var 
lyst ut i 2012 (sak 2011/13232).  
 
Det er budsjettmessig dekning for stillingen og instituttet ønsker utlysning så snart som mulig 
for å kunne dekke undervisningen i de aktuelle fagene. 
 
Vedlagt oversendes utlysningstekster og stillingsomtaler. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Rolf K. Reed 
instituttleder Oddveig Åsheim 
 administrasjonssjef 
 
 
 
Vedlegg: 
Utlysningstekster og stillingsomtaler  


 


Referanse Dato 


2014/4464-IRWA 06.05.2014 
  


 


  


Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 


Institutt for biomedisin 
Telefon 55586300 
Telefaks 55586360 
post@biomed.uib.no 


Postadresse  
Postboks 7804 
5020 Bergen 


Besøksadresse 
Armauer Hansens Hus 
Bergen 


Saksbehandler 
Iris Karina Walle 
+47 55 58 64 69 
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FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I BIOMEDISIN MED PREFERANSE FOR ODONTOLOGI  


Ved Institutt for biomedisin er det ledig ei fast 100% stilling som førsteamanuensis i 
biomedisin med preferanse for odontologi. Arbeidsstad er Bygg for biologiske basalfag, 
Jonas Lies vei 91 i Bergen. 


Ein stillingsomtale med nærmare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter 
og andre tilhøve som det vert lagt vekt på ved tilsetjing,  finn du lenger ned på sida.  
 
Utfyllande opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte instituttleiar, professor Rolf K. 
Reed, tlf. 55 58 63 89, e-post rolf.reed@biomed.uib.no eller nestleiar, professor Aurora 
Martinez, tlf. 55 58 64 27, aurora.martinez@biomed.uib.no 
 
Kvalifikasjonar  
Det er eit krav: 


• Doktorgrad/ph.d. grad innan relevant fagfelt, helst odontologi. 
• Dokumentere evne til å etablere og finansiere eiga forsking. 
• Undervise innan odontologi og tannpleie i dei biomedisinske faga, for dei aktuelle 


studentgruppene. 
 
Det er ønskjeleg at søkjarar har odontologisk embetseksamen. Under elles like vilkår vert 
søkjarar med odontologisk embetseksamen føretrekte. 
 


Det vil bli lagt stor vekt: 


• Internasjonal erfaring innan fagfeltet.  
• Evne til samarbeid og forskingsmessig miljøskaping, nettverksbygging nasjonalt og 


internasjonalt, samt evne til å leie andre forskarar.  
• God evne til organisering, gode munnlege og skriftlege ferdigheiter i engelsk og norsk.  
• Erfaring frå undervisning, rettleiing og pedagogiske kvalifikasjonar. Det vil bli gjennomført 


ei prøveforelesing som del av evalueringsprosessen.  
 


Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som blir tilsett vil få tilbod om 
opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing. 
 
Undervisningsspråk er norsk og engelsk. Det vert kravd at den som vert tilsett, kan undervise 
på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga. Kurs vert tilbode. 
 
 
Løn 
Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6) i 
lønsregulativet til staten ved tilsetjing, og vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i 
stillinga. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte 
søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn. 


Her kan du lese meir om kva UiB kan tilby: www.uib.no/poa/karriere-ved-uib 
 


Retningsliner 
Den som vert tilsett pliktar å ta del i undervising og eksamen etter dei studieordningane 
som gjeld til kvar tid og til utan godtgjersle å rette seg etter dei endringane som gjennom 
lov måtte bli vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense.  
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Kvinner vert spesielt oppmoda om å søkje. Dersom dei sakkunnige finn at fleire søkjarar har 
tilnærma like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i Personalreglementet for 
vitskaplege stillingar verte følgde.  


Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. 
Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og 
rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn vert 
oppmoda om å søkje stillinga.  


Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.  


Opplysningar om søkjaren kan verte offentleggjorde sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje 
å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast 
om dette. 


Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.  


Søknad  
Slik søkjer du stillinga: 
 
Send søknad og CV som inneheld fullstending oversikt over tidlegare utdanning og tidlegare 
arbeid/erfaring, samt vedlegg elektronisk via lenkja «Søk stillingen» på denne sida. 
Legg ved: 
 
●  CV 
●  vitnemål 
● attestar 
●  fullstendig publikasjonsliste 
●  liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 
●  ei liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med 


opplysning om kvar dei er offentleggjorde 
●  vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 10)  
 
Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved 
vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden.  


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 
 
Vi gjer merksam på at søknadar vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i 
JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all informasjon 
er lagt inn innan fristen. 
 
Ein viser til "Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i vitenskaplige 
mellomstillinger". 
 
 
Søknadsfrist: 
 
 
 







 
STILLINGSOMTALE  


FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I BIOMEDISIN MED PREFERANSE FOR ODONTOLOGI  


 
Institutt for biomedisin er eitt av fem institutt under Det medisinsk-odontologiske fakultet. Til 
instituttet høyrer for tida 38 faste vitskapleg tilsette og 53 faste tekniske og administrativt 
tilsette. Instituttet har omlag 25 postdoktorar, 60 stipendiatar/doktorgradsstudentar og 50 
mastergradsstudentar. Dei tilsette er organisert i 10 forskingsgrupper, 2 teknologiplattformar 
(MIC og PROBE), teknisk fellesavdeling, undervisningsavdeling og administrasjon.  
 
Institutt for biomedisin gir undervising i medisinske basalfag til studentar i medisin, 
odontologi, ernæring og farmasi, og driv i tillegg eit masterprogram i humanbiologiske fag 
med tre ulike studieretningar. 


Forsking og undervising ved instituttet omfattar eit breitt spekter av disiplinar innan fysiologi, 
biokjemi og molekylærbiologi samt anatomi og cellebiologi. Forskingsaktiviteten er i stor grad 
prosjektstyrt og er innretta mot den humanmedisinske fagfeltet.  


Den som vert tilsett skal inngå i ei av de eksisterande forskingsgruppene ved instituttet. 
Under tilnærma like forhold vert det gjeve fortrinn for søkjarar med odontologisk eksamen av 
høgare grad.  


Den som vert tilsett skal ha hovuddelen av si undervising for studentar innan odontologi og 
tannpleie i dei biomedisinske faga, og må kunne dokumentere slik kompetanse. Den som blir 
tilsett skal delta i rettleiing av mastergradstudentar og doktorgradskandidatar og vil kunne bli 
pålagt å delta i instituttet si generelle undervisning på lågare grad, og i arbeid på instituttet 
elles.  


Den som vert tilsett må kunne dokumentere evne til å etablere og finansiere eiga forsking. 
Det vert lagt vekt på at den som vert tilsett har evne til samarbeid både i eige miljø, men 
også med forskarar i andre forskingsmiljø. 
 


Undervisingsspråket er til vanleg norsk. Det blir kravd at den som blir tilsett kan undervise på 
norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga.  
 
Den som vert tilsett må ha pedagogisk basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller dette 
kravet ved tilsetjing, får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga er fullført 
innan eitt år etter dato for tilsetjing. Fristen er to år for den som ved tilsetjinga ikkje meistrar 
eit skandinavisk språk.  
 
Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor si normale arbeidsplikt og 
faglege kompetanse kan den som blir tilsett også bli pålagt undervisning, rettleiing og 
eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til.  
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Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell vekt 
ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjarane må dokumentere sine eigne 
pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan til dømes gjerast ved innsending av: 


• prov for gjennomført pedagogisk utdanning 
• elevalueringsrapportar av søkjaren si undervisning 
• oversyn over undervisningsomfang og -nivå 
• oversyn over hovudfags- og doktorgradsrettleiing og resultat 
• mottekne studentprisar 
• eigne pedagogiske publikasjonar 
• eigne undervisingskompendium og undervisningsmateriell 
• rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning, så som 


alternative undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø 
 
Tilsetjinga går føre seg på grunnlag av vurdering av ei vitskapleg nemnd samt ei sjølvstendig 
vurdering av tilsetjande organ inkludert intervju og eventuell prøving av 
undervisningskompetanse. 
 
 







ASSOCIATE PROFESSOR (100 %) IN BIOMEDICINE WITH PREFERENCE FOR 
DENTISTRY  
 
At The University of Bergen, Department of Biomedicine, a permanent 100% position as 
Associate Professor in biomedicine with preference for dentistry is vacant. The work place 
address is the BB-building, Jonas Lies vei 91, in Bergen. 
 
Please find at the end of the announcement, a further description of the position including 
details on curriculum and area of responsibility, particular duties and other circumstances 
which will be stressed at the time of appointment.  
 
Additional information regarding the position is obtainable from Head of Department, 
Professor Rolf K. Reed (+47-55586389 / +47-95070434, e-mail rolf.reed@biomed.uib.no) or 
Deputy Head of Department, professor Aurora Martinez (phone +47-55586427, +47-
95026514, e-mail aurora.martinez@biomed.uib.no).  
 
Qualifications 
It is a requirement: 
• That you have a doctorate/PhD within a relevant disciplines, preferable dentistry. 
• That you are able to document the ability to establish and fund your own research. 
• That you are able to teach biomedical subjects to dentistry students and dental care 


students. 
 
It is desirable: 
• That you have a final university examination in dentistry. Applicants with a final 


examination in dentistry will be preferred if the evaluations of the applicants are otherwise 
equal.   


 
It will also be emphasized in the evaluation: 
• That you can document international experience within the field. 
• That you have the ability to cooperate and create a strong research-related environment, 


networking nationally and internationally, as well as the ability to lead/supervise other 
researchers. 


• That you have acquired organization skills, and have good oral and written skills in 
English and Norwegian. 


• That you have experience with teaching and supervising students and teaching 
qualifications. A trial lecture will be held as part of the evaluation process.  


 
Basic teaching experience is required for the position. The successful candidate will be 
offered appropriate training if this requirement has not been met before the appointment 
 
The teaching language is Norwegian and English. The successful applicant must be able to 
teach in Norwegian or one of the other Scandinavian languages within two years of his/her 
appointment. Norwegian courses will be offered. 
 
As part of the normal duties of the position, the successful applicant may be required to 
undertake teaching, supervision and work in connection with examinations in the fields of 
biomedicine also outside the organizational unit to which the appointment belongs.  
 
 
Salary  
Associate professor salary will be paid in accordance with level 59-62 on the government 
salary scale (code 1011/pay framework 24.3-24.6); at present NOK 490 600 - 518 500 gross 
p.a. for a full time position; following ordinary meriting regulations. A pension contribution of 2 
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% will be deducted and deposited to the state pension scheme. In the case of particularly 
highly qualified applicants a higher salary may be considered.  


For more information regarding a career at UiB please visit; 
http://www.uib.no/poa/en/organisation/career-at-uib 


Guidelines 
The successful applicant will be required to take part in teaching and examination 
programmes in force at any time and to comply without additional remuneration with any 
amendments that may be introduced by legislation with regard to curriculum, pension 
schemes and retirement age.  


Women in particular are invited to apply. If, in the opinion of the evaluation committee, 
several applicants have approximately equivalent qualifications, the rules on equal 
opportunities laid down in the Personnel Regulations for Academic Positions will be applied. 


State employment shall reflect the multiplicity of the population at large to the highest 
possible degree. The University of Bergen has therefore adopted a personnel policy 
objective to ensure that we achieve a balanced age and sex composition and the recruitment 
of persons of various ethnic backgrounds. Persons of different ethnic backgrounds are 
therefore encouraged to apply for the position. 


The University of Bergen applies the principles of public openness when recruiting staff to 
scientific positions. 


Information about the applicant may be made public even though the applicant has 
requested not to be named in the list of applicants. The applicant will be notified if his/her 
request is not respected. 


The successful applicant must comply with the guidelines that apply to the position at any 
time. 


Application 
How to apply for the position: 
 
Upload the following and send the application and CV via the link “Apply for this job” on this 
website:  
 
● A statement where you formally apply for the position (optionally) explain briefly why you 
want the position and any ambitions related to your work in it  
● CV with a complete overview of the applicant’s education, earlier positions and other 
activities 
● scanned copies of your certificates 
● a list of attachments providing evidence of the applicant's teaching qualifications 
● a complete list of scholarly works, with information about where these have been published 
● a list of works on which the committee should place special emphasis in its evaluation with 
information on where they have been published 
● the scholarly works, or parts of such works on which the committee should place 
special emphasis in its evaluation (max 10) 
 
It is very important that each of the scholarly works on which the committee should 
place special emphasis, is attached in its entirety. 
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The applications with attachments are sent electronically to the expert committee. 


Please note that the applications will be forwarded to the committee with the information and 
attachments uploaded in JobbNorge at closing date. It is the applicant’s responsibility to 
make sure all relevant documentation is present. 
 
References is made to ”Rules of procedures for appointments to intermediate positions at the 
University of Bergen”. 
 
Closing date for applications: 
 
 
 
 
 
 


POSITION DESCRIPTION: Associate professor in biomedicine with preference for 
dentistry  
 
Department of Biomedicine is one of five departments at The Faculty of Medicine and 
Dentistry. There are currently 38 permanent faculty positions and 53 permanent technical 
and administrative staff. Furthermore, there are currently around 25 postdoctoral fellows, 60 
graduate students at PhD level and 25 students at Master’s level. The department is 
organized in ten research groups and two technology platforms (Molecular Imaging and 
Proteomics), as well as common units for administrative, technical and teaching support.  
 
The department teaches subjects in biomedical sciences to students in medicine, dentistry, 
nutrition, pharmacy and offers a master program with 3 specializations: Human Cell Biology, 
Human Physiology and Biomedical Imaging. 


The research covers a broad spectrum of disciplines in cell and molecular biology, 
physiology, biochemistry and anatomy. The research is funded mainly by external grants. 
The research is either translational (often in collaboration with groups directly studying 
human disease) or more basic (typically directed towards themes with ultimate relevance for 
human medicine). 
 
The position in question will be integrated into one of the existing research groups. In cases 
where applicants are equally qualified, a higher degree in dentistry is favorable.  
 
A major task for the announced position will be teaching dentistry and dental care to students 
from a biomedical perspective, and applicants must be able to document experience in this 
area. Supervision of Master’s students and doctorate candidates is also associated with the 
position, as well as participation in the Department's general teaching in undergraduate 
levels and assisting in Department tasks in general. 
 
To qualify for the position, applicants must document the ability to establish and finance own 
research. Personal ability to cooperate both within own research environment as well as 
across scientific boundaries will be emphasized. 
 
The teaching language will normally be Norwegian. The successful applicant must be able to 
teach in Norwegian or one of the other Scandinavian languages within two years of his/her 
appointment.  
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Basic teaching competence is also a requirement, but the successful applicant who does not 
have such competence at the time of his/her appointment will be offered training and will be 
required to produce evidence of such competence within one year of the date of 
appointment. This deadline is extended to two years for the successful applicant who does 
not master a Scandinavian language at the time of appointment.  
 
Reference is made to the University's General Regulations which state that as part of the 
normal duties of the position, the successful applicant may also be required to undertake 
teaching, supervision and work in connection with examinations in his or her particular field 
outside the organisational unit to which the appointment belongs.  
 
The University of Bergen underscore that teaching qualifications are to be given real weight 
in appointments to middle and senior positions. Applicants must document their own 
teaching qualifications by submitting:  
 


• evidence of completed teaching training  
• evaluation reports of the applicant's teaching  
• overview of scope and level of teaching  
• overview of supervision of post-graduate and doctoral candidates, and results 


obtained  
• student awards received  
• own teaching publications  
• own teaching compendia and material reports showing participation in projects 


related to the development of teaching, such as alternative forms of teaching, 
supervision or teaching environments. 


 


All applicants will be evaluated by an expert committee, and the employment board will make 
the decision based on this report from the committee, an eventual interview, trial lecture, and 
other relevant information as well as the strategy and priority of the institution. 
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UTLYSNING - VIKARIAT SOM PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS (100 %) I 
ODONTOLOGI I 2.5 ÅR VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI 


 
 
I brev av 05.05.2014 ber Institutt for klinisk odontologi om at det blir lyst ut et vikariat som 
professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi i 2.5 år ved instituttet ved Seksjon for 
forebyggende tannhelse. Grunnen til at vikariatet lyses ut er fordi en fast vitenskapelig ansatt 
innen fagfeltet forebyggende tannhelse har fått innvilget permisjon fra sin stilling for å jobbe 
som forsker ved Institutt for biomedisin.   
 
Av hensyn til undervisning og veiledning i fagområdet forebyggende tannhelse ber instituttet 
om at stillingen blir lyst ut.  
 
Instituttet skriver at det finansielle grunnlaget for stillingen er i orden.  
 


 


FORSLAG TIL VEDTAK: 


 
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning 


og stillingsomtale for vikariatet som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi. 
Det forutsettes at Institutt for klinisk odontologi har budsjettmessig dekning for 
stillingen innenfor egen budsjettramme.  


2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for 
utlysning/stillingsomtale.  


 
 
 
Astrid Bårdgard 
fakultetsdirektør 


  


  Marianne Bø Larsen 
seksjonssjef 


 
 
 
07.05.2014 /IVØI  
 
 
Vedlegg:  Brev fra Institutt for klinisk odontologi av 05.05.2014 
  Utlysningstekst og stillingsomtale 
 







 


U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for klinisk odontologi 
 


Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 


Institutt for klinisk odontologi 


Telefon 55586560 


Telefaks 55586577 


post@iko.uib.no 


Postadresse  


Postboks 7804 


5020 Bergen 


Besøksadresse 


Jonas Lies vei 79 


Bergen 


Saksbehandler 


Ivar Øiestad 


55582550 
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Det medisinsk-odontologiske fakultet 


 


  


  


 


Ber om utlysning av vikariat som professor/førsteamanuensis (100 
%) i odontologi ved Institutt for klinisk odontologi 


 
Ved Institutt for klinisk odontologi er det ledig et vikariat som professor/førsteamanuensis 
(100 %) i odontologi i 2.5 år etter at en av våre faste vitenskapelig ansatte innen 
forebyggende tannhelse har fått innvilget permisjon fra sin stilling for å jobbe som forsker ved 
Institutt for biomedisin.   
 
Stillingen har et særskilt ansvar for Bachelorprogrammet i tannpleie med undervisnings- og 
veiledningsoppgaver rettet mot tannpleierstudiet.  
 
Institutt for klinisk odontologi har budsjettmessig dekning for stillingen.  
 
På dette grunnlaget ber instituttet om å få lyse ut stillingen snarest gjennom vanlige kanaler 
samt i tannlegetidsskriftene i Norge, Sverige og Danmark.  
 
Vedlagt er forslag til utlysningstekst og stillingsomtale på norsk og engelsk.  


 


 


Med vennlig hilsen 


 


Anne N. Åstrøm  


instituttleder Tone Friis Hordvik 


 administrasjonssjef 


 


 


Vedlegg 


 


Referanse Dato 


2014/4756-IVØI 05.05.2014 


  


 


 







Vikariat som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi ved 


Institutt for klinisk odontologi 
 


Ved Universitetet i Bergen, Institutt for klinisk odontologi, er det ledig eit vikariat som 


professor/førsteamanuensis (100 %) ved Seksjon for førebyggjande tannhelse i inntil 2.5 år. 


Dersom det ikkje melder seg søkjarar med professorkompetanse, kan det verte tilsett 


førsteamanuensis. Ein eventuell reduksjon i seksjonsstrukturen ved instituttet kan føre til 


endra seksjonstilknyting. Stillinga vil ha eit særskilt ansvar for bachelorprogrammet i 


tannpleie. Universitetet i Bergen har i dag Norges største tannpleiarutdanning, som frå 


hausten 2012 ble lokalisert saman med tannlegeutdanninga i nytt odontologibygg i 


Årstadveien i Bergen. 


  


Ei omtale av stillinga med nærare presisering av fagkrins og ansvarsområde, særlege plikter 


og andre tilhøve som vil verte lagd vekt på ved tilsetjinga, kan ein finne lengre nede på denne 


sida. 


 


Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til instituttleiar professor 


Anne N. Åstrøm, telefon 55 58 66 04 eller e-post: anne.astrom@iko.uib.no 


 


Løn 
Professor vert lønt etter lønssteg 72-75 (kode 1013). Førsteamanuensis vert lønt etter lønssteg 


59-62 (kode 1011/lønsramme 24.3-24.6) i lønsregulativet til staten, og vidare opprykk skjer 


etter tenesteansiennitet. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For 


særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn. 


 


Kvalifikasjonar  


Tilsetjing i stilling som professor/førsteamanuensis krev relevant norsk doktorgrad eller 


tilsvarande kvalifikasjonar. For den utlyste stillinga er det og naudsynt med odontologisk 


fagbakgrunn enten som tannlege eller tannpleier. Ved vurdering av søkjarane vil det verte 


lagd stor vekt på kunnskap om førebyggjande tannhelsearbeid, folkehelsearbeid og 


helseforvaltning. Administrativ røynsle er ei føremon. 


  


Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som vert tilsett vil få tilbod om 


opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing. Det er ei føremon at søkjaren har 


røynsle frå undervisning. 


  


Det vil verte lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid. 


  


Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som blir tilsett, kan undervise 


på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga. 


  


Retningsliner 


Den som vert tilsett har plikt til å ta del i undervisning og eksamen etter dei studieordningane 


som gjeld til ein kvar tid, og utan godtgjersle å rette seg etter dei endringane som gjennom lov 


vert vedtekne om fagkrins, pensjonsordning og aldersgrense. 


 


Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor si normale arbeidsplikt og 


faglege kompetanse kan den som vert tilsett også verte pålagt undervising, rettleiing og 


eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til. 
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Kvinner vert spesielt oppmoda om å søkje. Dersom dei sakkunnige finn at fleire søkjarar har 


tilnærma like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i Personalreglementet for 


vitskapelege stillingar verte følgde. 


  


Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er 


difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere 


personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn vert oppmoda om å 


søkje stillinga. 


  


Universitetet i Bergen nyttar utvida offentleg dokumentinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege 


stillingar. 


  


Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å 


bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om 


dette. 


  


Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga. 


  


Søknad 
Slik søkjer du stillinga: 


  


Send søknad og CV som inneheld fullstending oversikt over tidlegare utdanning og tidlegare 


arbeid/erfaring, samt vedlegg elektronisk via lenka «Søk stillingen» på denne sida. 


  


Legg ved elektronisk: 


● CV 


● vitnemål 


● attestar 


● fullstendig publikasjonsliste 


● liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 


● ei liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med 


opplysningar om kvar dei er offentleggjorde 


● vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 15 for 


professor og maks 10 for førsteamanuensis) 


 


Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved 


vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden. 


Søknadane vert sendt elektronisk til den sakkunnige nemnda. 


  


Vi gjer merksame på at søknader vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i 


JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at alle relevante 


vedlegg er sendt inn innan fristen. 


  


Ein viser elles til "Midlertidige regler om framgangsmåten ved tilsetting i professorater". 


  


  


Søknadsfrist: 







Stillingsomtale  


 


Vikariat som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi ved 


Institutt for klinisk odontologi 
  


Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen har i dag fem institutt. Ved 


Institutt for klinisk odontologi er hovudoppgåvene forsking, forskarutdanning, formidling og 


utdanning av tannlegar og tannpleiarar, samt spesialist-/spesialutdanning i kliniske 


odontologiske fag. Odontologisk universitetsklinikk er ein integrert del av instituttet. 


  


Institutt for klinisk odontologi har om lag 65 årsverk fordelt på omlag 31 personar i 


vitskapelege stillingar, omlag 15 stipendiatar og 15 i teknisk/administrative stillingar. 


  


Arbeidsoppgåver som er knytt til stillinga er mellom anna teoretisk undervisning innan 


planlegging og gjennomføring av sjukdomsførebyggjande og helsefremjande arbeid, seminar 


og rettleiing i samband med prosjekt eller skriftlege rapportar. I tillegg inngår 


studieplanutviklingsarbeid, eksamensarbeid og administrative oppgåver. Den tilsette må 


kunne ta del i forskingsprosjekt, i samsvar med instituttet sin forskingsstrategi. Deltaking i 


klinisk rettleiingsarbeid i bachelorprogrammet må påreknast i samsvar med gjeldande 


studieplanar. 


  


Krav til kvalifikasjonar 
For å verte tilsett som professor/førsteamanuensis må ein ha relevant norsk doktorgrad eller 


tilsvarande kvalifikasjonar. Det vert vidare kravd dokumentert vitskapeleg kompetanse i 


samsvar med kompetansekrav for vitskapelege stillingar ved Det medisinsk-odontologiske 


fakultet. 


  


Faglege kvalifikasjonar, personleg eigna, engasjement, gode kommunikasjons- og 


samarbeidsevner og erfaring med utviklingsoppgåver vil verte vektlagt. I tillegg må søkjaren 


vere resultatorientert, kunne arbeide sjølvstendig og ha god skriftleg framstillingsevne. Det er 


ei føremon med røynsle frå prosjektleiing og overordna planlegging. 


  


Ansvarsområde og arbeidsplikter 
Den som vert tilsett har plikt til å utføre forsking, teoretisk og klinisk undervisning, rettleiing, 


eksamensarbeid og administrative oppgåver etter gjeldande retningsliner og studieplanar. Den 


tilsette vil få særskilt ansvar for å utvikle undervisningsplanar knytt til bachelorprogrammet i 


tannpleie, leggje til rette og undervise i helsefremjande og førebyggjande arbeid retta mot 


befolkninga, i samarbeid med anna fagpersonell. Undervisninga skjer i samsvar med dei til 


ein kvar tid gjeldande studieplanar. Det er ei oppgåve å halde kontakt med helsestyresmaktene 


når det gjeld innsats innan førebygging og helsefremjande arbeid innan det odontologiske 


feltet. 


  


Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor normal arbeidsplikt og 


fagleg kompetanse kan den som vert tilsett også bli pålagt undervisning, rettleiing og 


eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til. 


  


Endringar i studieplanen for grunnutdanninga har medført oppmjuking av grensene mellom 


tradisjonelle fagområde og endringar i undervisningsoppgåver. Dette vil også kunne føre til 


endringar av oppgåver for den einskilde vitskapelege tilsette. Samarbeid med andre seksjonar 


er prioritert. 







  


Forskingsaktiviteten ved instituttet er organisert i større prosjekt. Disse tematiske 


satsingsområda omfattar oral inflammasjon og orale infeksjonar, biomaterialar, og pasientnær 


og samfunnsretta klinisk odontologisk forsking. Eit Senter for klinisk odontologisk forsking 


er etablert, mellom anna som eit knutepunkt for koordinering. 


  


Søkjar må dokumentere administrativ røynsle, samt røynsle frå populærvitskapleg formidling. 


Det er venta at den som får stillinga går inn i leiargruppa ved bachelorprogrammet i tannpleie 


og i kollegiet av vitskapleg tilsette ved instituttet. 


  


Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det er eit krav at den som vert tilsett, kan undervise 


på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjing. 


  


Den som vert tilsett, må ha pedagogisk basisutdanning, men søkjarar som ikkje fyller dette 


kravet ved tilsetjing, får tilbod om opplæring og må dokumentera at utdanninga er fullført 


innan eit år etter dato for tilsetjing. Fristen er to år for den som ved tilsetjing ikkje meistrar eit 


skandinavisk språk. 


  


Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggjast reell vekt 


ved tilsetjing i vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjarane må dokumentere sine eigne 


pedagogiske kvalifikasjonar. Dette kan til dømes gjerast ved innsending av: 


 prov for gjennomført pedagogisk utdanning 


 evalueringsrapportar av søkjaren si undervising 


 oversyn over undervisingsomfang og -nivå 


 oversyn over hovudfags- og doktorgradsrettleiing og resultat 


 mottekne studentprisar 


 eigne pedagogiske publikasjonar 


 eigne undervisingskompendium og undervisingsmateriell 


 rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervising, så som 


alternative undervisingsformer, rettleiing eller læringsmiljø 


Tilsetjing skjer på grunnlag av vurdering av vitskapleg nemnd samt ei sjølvstendig vurdering 


av tilsetjande myndigheit inkludert intervju og eventuell prøving av dugleik i undervisinga. 
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Temporary full-time position as Professor/Associate Professor of 


Dentistry at the Department of Clinical Dentistry 
  


A temporary full-time position as professor of Dentistry is vacant for 2.5 years at the 


University of Bergen, Department of Clinical Dentistry, Section for Dental Health Promotion. 


If no qualified applicant applies for the professor position, it will be open for an appointment 


to the position of associate professor. The position will have specific responsibility for the 


Bachelor program in Dental Hygiene. The University of Bergen has Norway’s largest Dental 


Hygiene Program, which from 2012 was located in the new dentistry building in Årstadveien, 


along with the Dentistry Program. A reorganization of the sections within the Department 


could potentially lead to a change in sectional affiliation for this position. 


  


See end of page for a description of the position with details of curriculum and area of 


responsibility, particular duties and other circumstances which will be emphasized at the time 


of appointment. 


  


Additional information on the position is obtainable from Head of Department of Clinical 


Dentistry, Anne Nordrehaug Åstrøm, phone: + 47 55 58 64 83 or email: 


anne.aastrom@iko.uib.no 


 


Salary  


Professor salary will be paid in accordance with level 72-75 (code 1013) on the government 


salary scale, at present NOK 627 100 - 662 400 gross p.a. for a full time position. For an 


associate professor salary will be paid in accordance with level 59-62 on the government 


salary scale (code 1011/pay framework 24.3-24.6); at present NOK 490 600 - 518 500 gross 


p.a. for a full time position; following ordinary meriting regulations. A pension contribution 


of 2 % will be deducted and deposited to the state pension scheme. In the case of particularly 


highly qualified applicants a higher salary may be considered. 


  


  


Qualifications 


The applicant must have a relevant PhD degree and experience within the dental health care 


profession as dentist or dental hygienist. Knowledge related to public dental health promotion, 


public health service, and health promotion will be emphasized in the evaluation of 


applicants. Administrative experience is also an advantage. 


 


Special emphasis will be put on good communication and collaboration skills. 


 


The teaching language will normally be Norwegian. The successful applicant must be able to 


teach in Norwegian or one of the other Scandinavian languages within two years of his/her 


appointment. 


 


Basic teaching training is a requirement. The successful candidate will be offered appropriate 


training if this requirement has not been met before the appointment. 


  


Guidelines  
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The successful applicant will be required to take part in teaching and examination 


programmes in force at any time and to comply without additional remuneration with any 


amendments that may be introduced by legislation with regard to curriculum, pension 


schemes and retirement age. 


Women in particular are invited to apply. If, in the opinion of the evaluation committee, 


several applicants have approximately equivalent qualifications, the rules on equal 


opportunities laid down in the Personnel Regulations for Academic Positions will be applied. 


  


State employment shall reflect the multiplicity of the population at large as far as possible. 


The University of Bergen has therefore adopted a personnel policy objective to ensure that we 


achieve a balanced age and sex composition as well as the recruitment of persons of various 


ethnic backgrounds. Persons of different ethnic backgrounds are therefore encouraged to 


apply for the position. 


  


The University of Bergen applies the principles of public openness when recruiting staff to 


scientific positions.  


 


Information about the applicant may be made public even though the applicant has requested 


not to be named in the list of applicants. The applicant will be notified if his/her request is not 


respected. 


  


The successful applicant must comply with the guidelines that apply to the position at any 


time. 


  


Application 
How to apply for the position: 


  


Upload the following and send the application and CV via the link “Apply for this job” at this 


website. 


  


● CV with a complete overview of the applicant’s education, earlier positions and other 


activities 


● scanned copies of your certificates 


● a list of attachments providing evidence of the applicant's teaching qualifications 


● complete list of scholarly works, with information about where these have been published 


● a list of works on which the committee should place special emphasis in its evaluation with 


information on where they have been published 


● the scholarly works, or parts of such works on which the committee should place 


special emphasis in its evaluation (max 15 for a professor, max 10 for an associate 


professor) 


 


It is very important that each of the scholarly works on which the committee should 


place special emphasis, is attached in its entirety.  


The applications with attachments are sent electronically to the expert committee. 


  


Please note that the applications will be forwarded to the committee with the information and 


attachments uploaded in JobbNorge at closing date. It is the applicant’s responsibility to make 


sure all relevant documentation is present. 


  







Reference is made to "Rules of procedure for appointments to chairs at the University of 


Bergen." 


  


  


Closing date for applications:  







Description of position 


Temporary full-time position as Professor/Associate Professor of 


Dentistry the Department of Clinical Dentistry 
  


The applicant must have a PhD degree and experience within the dental health care profession 


either as a dentist of a dental hygienist. 


  


The applicant is expected to contribute with relevant research, in addition to the teaching and 


supervision of dental hygiene students as well as Masters- and PhD candidates on a daily 


basis. 


  


The teaching language will be Norwegian. The successful applicant must be able to teach in 


Norwegian or one of the other Scandinavian languages within two years of his/her 


appointment. 


  


Basic teaching competence is also a requirement, but the successful applicant who does not 


have such competence at the time of his/her appointment will be offered training and will be 


required to produce evidence of such competence within one year of the date of appointment. 


This deadline is extended to two years for the successful applicant who does not master a 


Scandinavian language at the time of appointment. 


  


Reference is made to the University's General Regulations which state that as part of the 


normal duties of the position, the successful applicant may also be required to undertake 


teaching, supervision and work in connection with examinations in his or her particular field 


outside the organizational unit to which the appointment belongs. 


  


The University of Bergen emphasizes that teaching qualifications are to be given real weight 


in appointments to middle and top academic positions. Applicants must produce evidence of 


their own teaching qualifications. This can be done by submitting, for instance: 


 evidence of completed teaching training 


 evaluation reports of applicant’s teaching 


 overview of the educational scope and level 


 survey of post-graduate and doctoral candidates and results 


 student awards 


 own teaching publications 


 own teaching compendia and material 


 reports showing participation in projects related to the development of teaching, such 


as alternative forms of teaching or tutoring 


Employment will be based on evaluation from a scientific evaluation committee in addition to 


an independent evaluation from the appointing authority including interview and eventually 


trial lecture. 


 
 





		Saksforelegg

		Vedlegg 1 Brev fra IKO av 05.05.2014

		Vedlegg 2 Utlysningstekst og stillingsomtale






 


UNIVERSITETET I BERGEN 


Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
              Delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd 
Arkivkode:   Styresak II  


 
Sak nr. 14/244  Møte: 21.05.2014 


 
 
 
 
Fullmaktssaker: 
 
 


 


A)  Tilsettingsråd  


 
B)  Dr. grader 
 
C)  Høringer  
 
 
 
   


 


 


 
 
 
 
 
 14.05.2014/raho  







Tilsettingsråd MOF til fakultetsstyremøte 21. mai 2014 
 


Sak 44/14  


2013/6480 


Tilsetting – midlertidig førsteamanuensis (20 % bistilling) i medisin (akuttmedisin) i 


fem (5) år ved Klinisk institutt 1 


Vedtak: 


Unntatt offentlighet.  
 


Sak 69/14  
Tilsetting – midlertidig professor II (20 % bistilling) i medisin (smertebehandling og 
palliativ medisin) i fire (4) år ved Klinisk institutt 1 
 
2013/6696 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
Sak 70/14  
Utlysning – midlertidig postdoktor (100 %) ved SFF CCBIO i 2 år ved Klinisk institutt 1, 
eksternt finansiert 
 
2014/3528 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % 
stilling som postdoktor for en periode på to (2) år med mulighet til forlengelse ved 
SFF CCBIO, Klinisk institutt 1. Stillingen er knyttet til Program 2 og prosjektet 
”Exploration and validation of angiogenesis markers in human cancers” og er 
finansiert av Norges Forskningsråd (NFR). 


2. Bakgrunnen for vedtaket er brev, utlysningstekster og dokumentasjon finansiering fra 
Klinisk institutt 1.  


3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende praksis  
ved utlysning 


 
 
 
Sak 71/14  
Tilsetjing – mellombels postdoktor (100 %) i 3 år ved Klinisk institutt 1, eksternt 
finansiert 


2013/12940 


Vedtak: 


Unntatt offentlighet.  
 







Sak 72/14   
Tilsetjing utan utlysing – mellombels stipendiat (100 %) i 4 år ved Institutt for global 
helse og samfunnsmedisin, eksternt finansiert 
 
2014/3592 
 
Vedtak:  
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 73/14  
Tilsetting uten utlysning – midlertidig professor II (20 % bistilling) i medisin (ortopedi) i 
3 år ved Klinisk institutt 1, eksternt finansiert.  
 
2014/3592 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  


 
 
Sak 74/14  
Utlysning – midlertidig forsker (100 %) i 5 måneder ved Institutt for biomedisin, 
eksternt finansiert 
 
2014/3886 
 
Vedtak: 


1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en 100 % 
midlertidig stilling som forsker for en periode på 5 måneder. Stillingen er finansiert av 
Norges Forskningsråd og knyttet til prosjektet ”A study on metabolic inflexibility as a 
possible weakness in mammary tumours”. 
 


2. Bakgrunnen for vedtaket er brev og utlysningstekst fra Institutt for biomedisin. 
 


3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende standard for 
utlysning. 


 
 
Sak 75/14  
Tilsetjing – mellombels postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt 
finansiert 
 
2014/542 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 76/14  
Utlysning – åremålsstilling som spesialistkandidat (100 % x 2 stillinger) i oral kirurgi 
og oral medisin ved Institutt for klinisk odontologi 
 
2014/4111 
 
Vedtak: 







1. Tilsettingsrådet ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut to 
åremålsstillinger som spesialistkandidat (100 %) i oral kirurgi og oral medisin fra 
høsten 2014. Kandidatene skal gå inn i godkjent opplegg for spesialistutdanning 
innenfor en tidsramme på fem (5) år.  


2. Bakgrunnen for vedtaket er brev og utlysningstekst fra Institutt for klinisk odontologi. 
3. Dekan får fullmakt til å endre utlysningstekst i henhold til gjeldende praksis ved 


utlysning. 
 
 
Sak 77/14  
Tilsetting uten utlysning – midlertidig førsteamanuensis II (20 % bistilling) i kirurgi 
(ortopedi) i 5 år ved Klinisk institutt 1, eksternt finansiert 
 
2014/4189 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 79/14  
Tilsetting uten utlysning – midlertidig førsteamanuensis II (20 % bistilling) i medisin 
(ortopedi) i 3 år ved Klinisk institutt 1, eksternt finansiert  
 
2014/4191 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 82/14  
Tilsetjing – mellombels postdoktor (100 %) i 3 år ved Institutt for biomedisin, eksternt 
finansiert 
 
2014/487 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  
 
 
Sak 83/14  
Tilsetting uten utlysning – midlertidig professor II (20 % bistilling) i medisin (øre-nese-
hals) ved Klinisk institutt 1, eksternt finansiert 
 
2014/3430 
 
Vedtak: 
Unntatt offentlighet.  


 







Kandidater tatt opp i ph.d.-programmet 2014 - per 30. april 2014
Nr. Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Medveileder Kommentar


1 Andersen Tiina Maarit K2 Ola D. Røksund
Thomas Halvorsen, John-Helge Heimdal,Ole-
Bjørn Tysnes


2 Badawy Mona K1 Ove Nord Furnes
Birgitte Espehaug, Kari Indrekvam, Leif 
Havelin


3 Bader Lucius Immanuel K2 Christian A. Vedeler Clara G. Gjesdal, Sonia Gavasso
4 Bischof Katharina K2 Line Bjørge Emmet Mc Cormack, Bjørn Tore Gjertsen
5 Breitve Monica Haraldsen K1 Arvid Rongve Kia Minna J. Hynninen, Kolbjørn Brønnick
6 Chwiszczuk Luiza Jadwiga K1 Arvid Rongve Michaela Gjerstad, Kia Minna J. Hynninen
7 Cortese Marianna K1 Kjell-Morten Myhr Trond Riise
8 el Jellas Khadija K1 Anders Molven Pål Njølstad, Stefan Johansson
9 Erdal Ane IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo, Dag Årsland


10 Fonnes Tina K2 Camilla Krakstad
Helga Salvesen, Emmet Mc Cormack, BT 
Gjertsen


11 Ghorbani Sadaf IBM Jan Haavik Rune Kleppe
12 Gjerde Janne Lillelid IGS Astrid Blystad Guri Rørtveit
13 Gulla Christine IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo, Reidun Kjome
14 Gullaksen Stein-Erik K2 Bjørn Tore Gjertsen Jorunn Kirkeleit, Emmet Mc Cormack
15 Gärtner Kristin IGS Børge Sivertsen Mari Hysing, Grethe S. Tell
16 Ha Quang Trung K2 BT Gjertsen Vibeke Andresen
17 Knoop Thomas K1 Rune Oskar Bjørneklett Bjørn Egil Vikse
18 Kolstad Eivind K1 Marte-Helene Bjørk Nils Erik Gilhus
19 Markussen Heidi Øksnes IGS Gerd Karin Natvig Sverre Lehmann, Roy M Nilsen, Elin Dysvik


20 Matkovic Zrinka Hercigon IKO Ellen Berggreen
Athanasia Bletsa, Manal I. Mustafa 
Sharafeldin


21 Mjelva Øistein Rønneberg K2 Dennis Nilsen Ottar Kjell Nygård
22 Nygård Yngve K1 Christian Beisland Svein Andreas Haukaas


23 Nystad Tone Wikene K2 Bjørg Tilde Svanes Fevang Ove Nord Furnes, Leif I Havelin, Stein Atle Lie
24 Ramnefjell Maria Paula K1 Lars A. Akslen Lars Helgeland
25 Rebnord Eirik Wilberg K2 Eva Ringdal Pedersen Elin Strand, Ottar Nygård


26 Reisæter Lars Anders R. K1 Jarle Rørvik
Ole Johan Halvorsen, Chr. Beisland, Martin 
Biermann


27 Røraas Thomas H. IGS Sverre Sandberg Per Hyltoft Petersen, Bård Støve
28 Samdal Gro Beate IGS Eivind Meland Thomas Mildestvedt
29 Shafiee Sahba K2 Emmet Mc Cormack Astrid Olsnes Kittang


30 Shrestha Jasmin IGS Tor Arne Strand
Kirsti Vainio, Susanne Dudman, Åshild 
Andreassen







31 Shrestha Sanjaya IGS Tor Arne Strand
Susanne Dudman, Kirsti Vainio, Åshild 
Andreassen


32 Smith-Strøm Hilde IGS Berit Rokne
Marjolein Iversen, Svein Skeie, Truls Østby, 
Marit Kirkevold


33 Solheim Marie Holm K2 Pål Njølstad Lise Bj. Gundersen, Ingvild Aukrust


34 Sortland Oddrun Elin IGS Karin Anna Petersen
Frode Jacobsen, Oddvar Førland, Marianne 
Høyen, Karen Christensen


35 Storlid Eline Lundekvam K1 Jan Gunnar Hatlebakk Trygve Hausken, Gülen A. Lied
36 Tandberg Bente Silnes K2 Trond Markestad Atle Moen, Renee Flacking
37 Tjensvoll Anne Bolette K2 Roald Omdal Stein Tore Nilsen
38 Triebner Kai K2 Francisco G. Real Simon Steinar Hustad


39 Tuntland Hanne Kristin IGS Mona K. Aaslund
Ingvild Kjeken, Eva Langeland, Liv Inger 
Strand


40 von Volkmann Hilde Løland K1 Odd Helge Gilja Torunn Fiskerstrand, Kim Nylund
41 Yndestad Synnøve K2 Hans Petter Eikesdal Per Eystein Lønning
42 Aasmul Irene IGS Bettina Husebø Elisabeth Flo


Instituttfordeling Antall kandidater
IBM 1
K1 12
K2 15
IGS 13
IKO 1
Sum 42







Avholdte disputaser 2014- per 30. april 2014
Ant. Grad Etternavn Fornavn Institutt Hovedveileder Biveiledere Dato disp. Kreert


1 PHDMD Aqrawi Lara A. K2 Karl A. Brokstad Kathrine Skarstein 30.04.14.
2 PHDMD Babirye Juliet Ndimwibo IGS Thorkild Tylleskär Ingunn Engebretsen, Fred Nuwaha 17.01.14. x
3 PHDMD Bergh Torbjørn Hiis K1 Christina Brudvik Knut Steen, Soosaipillai V Bernardshaw, Tomm  04.04.14.
4 PHDMD Breivik Cathrine Nansdal K1 Morten Lund-Johansen 07.03.14. x
5 PHDMD Caspersen Cecilie K2 Einar Thorsen Trine Stensrud 10.04.14.
6 PHDMD Chudasama Kishan Kumar K2 Pål R. Njølstad Anders Molven, Stefan Johansson 06.03.14. x
7 PHDMD Fromm Annette K1 Ulrike Waje-Andreassen Lars Thomassen 31.01.14. x
8 PHDMD Ghaderi Sara IGS Tone Bjørge Dag Moster 23.01.14. x
9 PHDMD Graverholt Birgitte IGS Trond Riise Gro Jamtvedt, Monica N. Wammen 28.02.14. x


10 PHDMD Helgeland Erik IBM Anne K. Jonassen Frode Berven, Jan Erik Nordrehaug 21.02.14. x
11 PHDMD Heradstveit Bård Einar K1 Jon-Kenneth Heltne Anne Berit Guttormsen 07.03.14. x
12 PHDMD Kadar Thomas K1 Geir Hallan Ove Furnes, Kari Indrekvam 06.03.14. x
13 PHDMD Lunde Åshild IGS Roger Strand Karin Nordin 07.02.14. x
14 PHDMD Løland Kjetil Halvorsen K2 Ottar Nygård Øyvind Bleie, Per Magne Ueland 09.04.14. x
15 PHDMD Mavroconstanti Thegna IBM Jan Haavik Ingeborg Winge 11.04.14.
16 PHDMD Myrum Craig IBM Clive Bramham Jonathan Soule 28.03.14.
17 PHDMD Osman Amani Hamza Ali K1 Anne Chr. Johannessen Daniela Elena Costea 20.02.14. x
18 PHDMD Røsland Gro Vatne IBM Rolf Bjerkvig Hrvoje Miletic, Per E Lønning 24.01.14. x
19 PHDMD Sprater Florian K2 Silke Appel Arnt Ove Hovden, Marc Niere 24.04.14.
20 PHDMD Ulvik Øyvind K1 Peder Gjengstø August M. Bakke 14.03.14. x
21 PHDMD Young Sven K1 Lei Ivar Havelin Geir Hallan, Lars Engesæter, Stein A. Lie 31.01.14. x
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Møtested: 


Styrerom, 4 etg. i Armauer Hansens hus,  


rom nr. 402-4 


 
 


I   VEDTAKSSAKER 


 


Sak 37/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 


   


Sak 38/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-


odontologiske fakultet, 09.04.2014, vedl.    


   


Sak 39/14 Økonomirapport pr. mars 2014      
 Saksforelegg av 14.05.2014, vedl. (ePhorte 13/7076)      


 


Sak 40/14 Revisjon av Studieplan for Forskerlinjen i medisin og odontologi – 


Universitetet i Bergen      
 Saksforelegg av 13.05.2014, vedl. (ePhorte 11/10615)    


 


  







 


Sak 41/14 Utlysning – Førsteamanuensis (100 %) i biomedisin med 


preferanse for odontologi - Institutt for biomedisin  


Saksforelegg av 06.05.2014, vedl. (ePhorte 14/4464)    


    


Sak 42/14 Utlysning – Forskerlinjeleder - professor/førsteamanuensis  


(60-100 %) – Det medisinsk-odontologiske fakultet      
  Saksforelegg av 06.05.2014, vedl. (ePhorte 14/4743)     


 


Sak 43/14 Utlysning – Vikariat som professor/førsteamanuensis (100 %) i 


odontologi i 2,5 år – Institutt for klinisk odontologi   
Saksforelegg av 07.05.2014, vedl. (ePhorte 14/4756)     


 


Sak 44/14 Tilsetjing – Professor/førsteamanuensis (50 %) i samfunnsmedisin 


(pediatrisk epidemiologi) – Institutt for global helse og 


samfunnsmedisin – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
 Saksforelegg av 12.05.2014, vedl. (ePhorte 13/6807)    


 


Sak 45/14 Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunden 2013 – 


godkjenning av bedømmelse - unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, 1. 


ledd        
 Saksforelegg av 07.04.2014, vedl. (ePhorte 13/10596)    


 


Sak 46/14 Tilsetting - Førsteamanuensis (100 %) i medisin (helsefaglig 


pedagogikk) – Det medisinsk-odontologiske fakultet, unntatt 


offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd  
 Saksforelegg av 13.05.2014, vedl. (ePhorte 13/2026)      


 


II  FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet,  


jf. offl. § 25, 1. ledd  
  Saksforelegg av 14.05.2014, vedl. (ePhorte 14/244)      


 


III ORIENTERINGSSAKER 
  Saksforelegg av 14.05.2014, vedl. (ePhorte 14/244)      


  


IV EVENTUELT  
 


 


Forfall meldes snarlig til fakultetsadministrasjonen: 


 


Gjert Bakkevold, telefon 55 58 61 97, e-post: gjert.bakkevold@mofa.uib.no 
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